
INBJUDAN
Varmt välkomna till SWE Cup – SCF Ungdoms Cup – SCF Master Cup

Varberg Cyclocross, deltävling # 5
Söndag 2020-12-06

VARBERG

Starttid Klasser Tävlingstid Anmälningsavgift

09:30-09:50 Träning på banan block 1

10.00–10.20 Block 1:1 P/F 10-12 20 min 100 kr

10.30–11.00 Block 1:12 P/F 13-14, motion 30 min 100 kr

11:00-11:20 Träning på banan block 2

11.30–12:10

Block 2:1 P 15-16, H30, H40, H50 (kan kombineras

på olika sätt inom blocket för att underskrida max 50 startande) 40 min

P15-16 100 kr

300 kr

12.20–13:00

Block 2:2 P 15-16, H30, H40, H50 (kan kombineras

på olika sätt inom blocket för att underskrida max 50 startande) 40 min

P15-16 100 kr

300 kr

13:10–13.30 Träning på banan block 3

13.35–14.05

Block 3:1Dam elit, Dam junior, Dam U 23*,F15-

16, Dam veteran 40 min

F15-16 100 kr

300 kr

14.20–15.10

Block 3:2 Herr elit, Herr U 23*, Herr senior, Herr

junior 50 min 300 kr

För samtliga klasser gäller att upprop sker 10 minuter innan respektive start. Direkt efter avslutat lopp ska
deltagare lämna tävlingsområdet så att deltagare i nästa block får tillträde till tävlingsområdet.
Depåpersonal räknas som funktionär.
* I U 23-klassen ges pris till bästa U 23 cyklist i elitklassen

OBS: Starttider och sammanslagningar av klasser är preliminära. Startordning och tider kommer att
anpassas efter anmälningstidens utgång. Detta för att säkerställa max 50 deltagare per block. Vid
högt antal anmälningar kommer vi att införa fler block. Därför kan tävlingsdagen komma att
förlängas.

REGLER
SCF:s tävlingsregler TR1, TR5, TR12 gäller. Deltagande sker på egen risk. OBS! I ungdomsklasser och
motionsklass får valfri cykel användas.

LICENS
Tävlingslicens krävs i samtliga klasser förutom Motion Open Mix och Nybörjare. Ungdomar kan lösa
engångslicens.

ANMÄLAN
Anmälan sker senast tisdag 29/11 i Sportstiming, https://www.sportstiming.se/scf.

EFTERANMÄLAN



Efteranmälan kan ske fram till 5/12 kl 12:00. Vid efteranmälan tillkommer en efteranmälningsavgift på (+100
%) för samtliga klasser.

SEEDNING
Seedning till startordning sker i följande ordning:

1. UCI-poäng
2. Aktuell ställning i SWE-cup alt ungdoms/master-cup.
3. Övriga cyklisters startordning lottas

CHIP

Chip kommer att användas för tidtagning och resultathantering och är därför obligatoriskt för alla klasser.

Chip kan hyras för 100 kr, ingen avgift för ungdomsklasser. Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000 kr.

NUMMERLAPPAR
Uthämtas i sekretariatet från klockan 8.00 den 5/12.

TRÄNING
Träning på banan kan ske:

● Före första start

Beroende på väder eller andra omständigheter kan träningstider ändras eller ställas in. Meddelande om
detta sker via speaker gäller.

BANAN

Banans längd är 2,7 kilometer och består av varierande underlag. Varvet körs medsols.



PRISCEREMONI
Prisutdelning sker enligt tidsschema.
Cyklisterna skall vid ceremonin vara iförda tävlingsklädsel eller av den tävlandes förening godkänd
representationsklädsel.

DOPINGKONTROLL
Cyklist som efter målgång blir informerad att han/hon skall infinna sig till kontroll är skyldig att följa de
förhållningsregler som kontrollanten meddelar.

DUSCH OCH OMBYTE
Kommer ej att tillhandahållas.
Tävlanden hänvisas till privata och allmänna inrättningar för dusch och ombyte.
WC finns i Socitetshusets bottenplan.

SJUKVÅRD
Sjukvårdsutbildad personal finns i tävlingsområdet.

SERVERING
Finns på tävlingsområdet.

INFORMATION
Löpande information kommer att finnas tillgänglig på https://varbergcyclocrosschampionship.se/

HITTA
Adress: Strandgatan 14, Varberg

PARKERING
Parkering finns vid i anslutning till tävlingsområdet.

KONTAKT
Peter Larsson, telefon 0709-132162
Mail: info@varbergcyclocrosschampionship.se

ÖVRIGT
Möjlighet till uppställning av husbil/husvagn finns.

Inbjudan godkänd av chefskommissarie xxxxx

SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS:


