SM – USM – SM Cruiser 24” – 26/9
KLASSINDELNING
Junior herr
Elit herr
Junior Dam
Elit dam

17‐18 år
19 år och äldre
17‐18 år
19 år och äldre

Pojkar

5‐6 år, 7‐8 år, 9‐10 år, 11‐12 år, 13‐14 år, 15‐16 år,
Herrar 17 +
5‐6 år, 7‐8 år, 9‐10 år, 11‐12 år, 13‐14 år, 15‐16 år,
Damer 17 +

Flickor
SM Cruiser (24”)

Herrar ‐34 år, 35 +
Damer ‐34 år, 35 +

Mästerskapsklasser eller utmanarklasser kan slås samman under UCI registrerade tävlingar med
följande villkor;
‐ Sammanslagningen av klasserna presenteras i den tekniska guiden och förmedlas till de
nationella förbunden och cyklisterna.
‐ Resultat separeras efter avslutad tävling och premiering sker enligt följande
klassindelning: Pojkar: 11 år, 12 år, 13 år, 14 år, 15 år, 16 år, Herrar: 17+
Flickor: 11 år, 12 år, 13 år, 14 år, 15 år, 16 år, Damer: 17+
Pojkar och flickor upp t.o.m. 10 år premieras utan inbördes ordning
Cruiser 24”: Pojkar 11‐16 år, Herr 17‐24 år, Herr 25‐34 år, Herr 35‐44 år, Herr 45+,
Flickor 11‐16år, Dam 17‐24 år, Dam 25‐34 år, Dam 35‐44 år, Dam 45+
‐ Cyklisterna tilldelas rankingpoäng som överensstämmer med placeringen i de separata
resultaten.

REGLEMENTE
Tävlingarna arrangeras enligt UCI´s reglemente med svenska avvikelser.
AVVIKELSER PGA. COVID‐19
Vi följer de riktlinjer samt regler som är satta av Folkhälsomyndigheten och Svenska
Cykelförbundet när det gäller covid‐19 och förutsätter att alla tävlande och medföljande gör
samma sak. Detta medför att vi inte kommer att kunna ha publik, prisutdelning eller någon
kioskförsäljning.
Viktig att ni läser på om vilka regler/riktlinjer som gäller inför tävlingen, på respektives
hemsida(www.scf.se & www.folkhalsomyndigheten.se ).
För att kunna upprätthålla gränsen på 50 personer på tävlingsområdet kommer tävlingen ske
blockvis enligt följande modell:
Block 1
Block 2
Block 3
Block 4

P/F 5‐6, 7‐8 & 9‐10
F 11‐12, P 11‐12 & F 13‐14
P 13‐14, F 15‐16 & P 15‐16
CR, F 17+, P17+, Junior och Elit

Detta kan komma att ändras beroende på antal anmälda i de olika blocken.
Då det råder begränsning till tävlingsområdet för enbart funktionärer samt tävlande inom
aktuellt block behöver varje klubb utse två lagledare och upp till två assistenter. Dessa behöver
ha uppmärkta västar med klubbtillhörighet med sig. Separat information samt genomgång om
tävlingsområdet kommer att ges till lagledare vid möte 08.45.
Då regler/riktlinjer kan komma att ändras kan det innebära att vi kommer att behöva ändra
vissa saker eller i värsta fall ställa in evenemanget med kort varsel.
PREMIER
SCF medaljer delas ut till alla som blir 1:a, 2:a och 3:a i alla separerade klasser från 11 år
och uppåt med SM status. Dessutom utdelas till;
Elit

Guld, Silver och Brons medaljer till 1:a, 2:a och 3:e plats

Challenge

Pokaler till samtliga finalister

Ingen prisutdelning kommer att ske efter tävling pga. covid‐19. utan vid senare tillfälle.

TIDSSCHEMA

Tid
08:45 – 09:00
09:00 ‐ 09:30
09:00 ‐ 09:30
09:35 ‐ 10:05
10:10‐ 10:40
10:45 ‐ 11:15
10:45
12:00

Utan Pro‐Section
Lagledargenomgång om tävlingsområdet
Anmälan klubbvis
Grindträning cyklister block 1
Grindträning cyklister block 2
Grindträning cyklister block 3
Grindträning cyklister block 4
Lagledarmöte
Första start

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Elit
Challenge
Efteranmälning

300 kr
300 kr
Ej möjlig pga. covid‐19

ANMÄLAN
Anmälan ska göras på framtaget formulär som bifogas inbjudan.
Skickas klubbvis till

anmalan@marstabmx.se

Anmälan och
betalning senast

13/9

Betalning ska göras
till

PG: 4796357‐4

Tävlingsledare/
Projektledare

Thomas Krekula/Fredrik Norkvist, Tel: 073‐437 38 30

Inbjudan godkänd av
kommissarie

Eva Annerwall (HK1) & Johan Waltari (HK2)

BOENDE/CAMPING
Då vi har begränsningar pga. covid‐19 kommer vi inte kunna erbjuda campingplatser på vårt
område. Däremot finns det ett antal ställplatser i Sigtuna:
Sigtuna Gästhamn
Hamngatan
När det gäller övrigt boende finns följande hotell i närområdet:
BoKloster VillaHotell
Steningevik
Best Western Arlanda Hotellby

