PM CX-pokalen 2019 deltävling #4

Valloncrossen
Lördag 2019-11-16
Finspångs CA hälsar er välkomna till deltävling 4 i CX-pokalen
som avgörs på Arena Grosvad i Finspång.

Starttid

Klasser

Tävlingstid

Anmälningsavgift

Prisutdelning

10:00-10:20

P/F 10-12

20 min

100 kr

12:00

10:30-11:00

P/F 13-14, Motion open mix

30 min

100/200 kr

12:00

11:10-11:55

Herrar B, P 15-16

45 min

200/100 kr

12:00

12:05-12:15

Nybörjare 8-10 år

10 min

50 kr

Vid målgång

12:25-12:35

Nybörjare 0-7 år

10 min

50 kr

Vid målgång

12:05-12:55

Träning på bana

50 min

13:05-13:45

Dam, F 15-16

40 min

200/100 kr

14:00

13:55-14:50

Herrar A

55 min

200 kr

15:30

För samtliga klasser gäller att upprop sker 10 minuter innan respektive start.
När första cyklist i respektive startgrupp går i mål, oberoende av klass STÄNGS banan för ytterligare varv.
BANAN
Banan är ca. 2,4 km/varv. Det tillkommer en startloop på ca 0,6 km. Vi genomför tävlingen på samma
bana som på söndagen. Klasserna 10-12 cyklar en förkortad version av banan.

REGLER
SCF:s tävlingsregler TR1, TR5, TR12 gäller. Deltagande sker på egen risk. OBS! I ungdomsklasser och
C-klass får valfri cykel användas.
LICENS
Tävlingslicens krävs i samtliga klasser förutom motionsklass. Ungdomar kan lösa engångslicens.
ANMÄLAN
Anmälan sker senast 2019-11-12 i IndTa. Anmälningsavgiften 200: -, ungdomar 100: - ska vara tillhanda
senast sista anmälningsdag. Vi använder betalfunktionen i IndTa. Namn och klass anges i samband med
betalningen.
EFTERANMÄLAN
Efteranmälan kan ske fram till 1 timme före respektive start. Vid efteranmälan tillkommer en efteranmälningsavgift på (+50 %) 100 kr för klasserna Herrar A, Herrar B samt Dam. Ingen extra avgift för ungdomsklasser och motionsklass.
SEEDNING
Seedning till startordning sker i följande ordning:
1. UCI-poäng
2. Aktuell ställning i CX-pokalen
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 50 kr, ingen avgift för ungdomsklasser. Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000 kr.
NUMMERLAPPAR
Uthämtas i sekretariatet vid TC från kl 08.00 den 16/11
TRÄNING
Träning på banan kan ske före första start samt mellan 12:05 och 12:55. Beroende på väder eller andra
omständigheter kan träningstider ändras eller ställas in. Meddelande om detta sker via speaker.
PRISCEREMONI
Prisutdelning sker enligt tidsschema. Cyklisterna skall vid ceremonin vara iförda tävlingsklädsel eller av
den tävlandes förening godkänd representations klädsel.
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
Finns på gångavstånd från tävlingscentrum.
SJUKVÅRD
Sjukvårdsutbildad personal finns i tävlingscentrum.
SERVERING
Lättare servering på tävlingscentrum

HITTA
Adress: Storhagsvägen 3-5, 61241 Finspång
GPS: 58.713664, 15.802397 (58°42'49.2"N 15°48'08.6"E)
PARKERING
I anslutning till tävlingsområdet.
KONTAKT
Ulf Pettersson på mobil 076-10 91 879
ÖVRIGT
Uppställning av husbilar och husvagnar får göras utan avgift på grusparkeringen i närheten av Grosvads
idrottsplats, se bild. Ingen bokning krävs och ingen el finns. Toaletter finns i änden på läktarbyggnaden
som är öppna dygnet runt men kvällstid är inpassering till området vid snurrgrind (hörnet bandyplan).

PM godkänt av kommissarie Christer Johansson, Nässjö. Telefonnummer: 0708-64 30 66

