
 

 

 

PM  
NORDIC CYCLING CHAMPIONSHIP MASTERS 
ROAD KIL 31 JULI – 1 AUGUSTI 2021 

 

Praktisk tävlingsinformation 
Nummerlappar: Hämtas vid Frykstahöjden. Stora lappen ska sitta på ryggen, lilla 
lappen på höger sida. På tempo är det tillåtet med endast den stora nummerlappen 
placerad bak på ryggen. 

I direkt anslutning till starten på tempot genomförs besiktning av de tävlandes cyklar 
med hjälp av Svenska Cykelförbundets jigg för kontroll att cyklarna håller 
reglementsenliga mått. Cyklist, vars cykel inte håller reglementsenliga mått kommer 
ej att tillåtas starta. Förkontroll av tempocyklar kan göras vid tävlingscentrum 
Frykstahöjden fredag kl 12-13. 

Efteranmälan: Efteranmälan mot 50 € + ordinarie anmälningsavgift, får göras senast 
kl 15.00 två dagar före resp. tävling i enlighet med SCF:s bestämmelser. 

Hyra av chip: Om man vill hyra chip så anger man detta vid anmälan, chipet hämtas 
ut i samband med hämtning av nummerlapp och kostar 10 € som betalas vid 
utlämning av chipet. Ej återlämnat chip debiteras med 100 €. Betalning via swish eller 
kontant betalning med jämna pengar.  

Omklädning: Vi ombesörjer ej omklädningsrum. 

Parkering: parkering är ej tillåtet vid tävlingsområdet då det är avstängt för biltrafik. 
Se karta över möjliga p-platser. 

Uppvärmning: Är inte tillåten på tävlingsbanan efter första start. 

Tempobanan: Ca 1 km efter start så är det en 90graders vänstersväng där cyklister 
kommer i hög fart. Observera banmarkering! 

Regler: Tävlingarna körs i enlighet med Vägtrafikförordningen och Svenska 
Cykelförbundets bestämmelser. Deltagande sker på egen risk. 

Klubbservice: Enbart fast service på markerade platser.  

Segercermoni: Sker på Coronasäkert sätt i anslutning till målområdet. I ceremonin 
skall medaljörerna medverka. Cyklisterna skall vid ceremonin vara iförda 
tävlingsklädsel eller av den tävlandes förening godkänd representationsklädsel. 

Cyklisterna är själva ansvariga för att inställa sig till prisceremonin. 



 

 

 

Langning: Det är fri langning under linjeloppet på skyltad sträcka. Langning från bil 
är förbjudet. 

Skräpzon: Skräpzon finns utmärkta efter banan.       

På grund av tillståndskrav från berörda myndigheter så är det ej möjligt att ha bilfria 
vägar under tävlingen. Polis och säkerhetsvakter kommer att finnas på banan. 

Service: Varje nation äger rätt att delta med en servicebil per klass. Servicebilarna 
registreras vid lagledarmötet. Ingen neutral service från arrangören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lördag 31 juni– Tempo 23 km  

Start: Start Frykstahöjden 1 minuts mellanrum.  

Cykelkontroll: Sker vid starten. Cyklist ska infinna sig senast 5 min före start. 

Startordning: Enligt SCF 17.6.005 

Segercermoni: I direkt anslutning till respektive klass. Ceremoni äger rum i 
omedelbar anslutning till målplatsen.  

Klass 
Start:: Start med  1 minuts 
mellanrum) 

Distans  

D-30  Första start kl 10.00 23 km 

D-35 10.10 23 km 

D-40 10.15 23 km 

D-45 10.25 23 km 

D-50 10.30 23 km 

D-55 10.40 23 km 

D-60 10.45 23 km 

D-65+ 10.55 23 km 

H-30 11.15 23 km 

H-35 11.25 23 km 

H-40 11.35 23 km 

H-45 11.50 23 km 



 

 

 

H-50 12.05 23 km 

H-55 12.15 23 km 

H-60 12.25 23 km 

H-65 12.35 23 km 

H-70 12.45 23 km 

H-75 12.55 23 km 

H-80+ 13.05 23 km 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Söndag 1 Augusti Linje 

Start: Frykstahöjden 

Fri uppställning till start efter avprickning 

Segercermoni: I direkt anslutning till resp mästerskapstävlings avslutande äger 

prisceremoni rum i omedelbar anslutning till målplatsen. 

Klass 
Start: 
Målområdet 

Distans Antal varv 
Prisutdelning 
(cirkatider) 

D-30 D-35 09.00 64 km 2 varv  

D-40 D-45 09.00 64 km 2 varv  

D-50 D-55 09.00 64 km 2 varv  

D-60+ 09.00 64 km 2 varv  

H-30 H-35 11.30 128 km 4 varv  

H-40 H-45 11.45 128 km 4 varv  

H-50 H-55 12.00 96 km 3 varv  

H-60 12.00 96 km 3 varv  

H-65 09.05 64 km 2 varv  

H-70 H-75 09.05 64 km 2 varv  

H-80+ 09.05 64 km 2 varv  



 

 

 

Schema 

Alla möten och uthämtningar sker på Frykstahöjden 

30 juli 
13.00 Jurysammanträde 
14.30 Lagledarmöte 
15.00 Uthämtning nummerlappar tempo 
 
31 juli  
08.00 Nummerlappsutdelning tempo 
10.00 Start tempo 
15.00 Uthämtning nummerlappar linje 
16.00 Lagledarmöte 
 
1 augusti 
08.00 Nummerlappsutdelning 
09.00 Första start linje  
 
 
 

  

 


