Promemoria

Snapphaneturen 2013
Tävlingscentrum
Start och mål kommer att vara vid Hovdala slott.

Bilparkering
Bilparkering finns efter tävlingscentrum följ skyltning.

Omklädning/dusch
Tormestorps skola, skyltat från TC

Registrering
Tävlingscentrum öppet söndagen den 25:e Augusti kl. 08.00 - 10.30.
Nummerskylt/ nummerlapp lämnas ut vid registrering. Skylten fästs väl synligt framtill på cykeln
och nummerlappen på ryggen enl. scf tävlingsreglemente.
OBS! Chiptidtagning, placeras på hjälm, se instruktioner på nummerlappens baksida där
även tidtagningschip finns placerat.
Ta bort gamla chip från tidigare tävlingar först!
Cykelchipet ska placeras på hjälmens HÖGRA sida enligt
bilden.
Placera inte chipet uppepå hjälmen utan på sidan.
OBS! Om hjälmen är av Carbon måste chipet sättas på någon
plastdetalj t.ex. skärmen istället.
Om hjälmen är fuktig, torka av den först, innan du klistrar på
chipet.
Chipet är engångs och behöver inte lämnas tillbaka

Start
Korrigering av start tider! Vi måste anpassa oss till Skånetrafikens buss till & från slottet.

Nybörjare

kl 10:00

SM-klasser (fålla 1-4)

ca kl 11:06 (När bussen anlänt)

Snapphaneturen (fålla 5-8)

ca kl 11:11 (När bussen kört iväg)

Avprickning sker innan start (SM-klasserna). Kom i god tid!
I Snapphaneturensklasser så kommer det inte ske någon avprickning, utan man betraktas som
startande när man hämtat ut sin nummerlapp.

Nybörjare
Nybörjarklassen startar kl 10.00
Medaljutdelning sker direkt efter målgång.

Indelning fållor
Fålla 1:

Herr och Dam elit

Fålla 2:

Herr junior och H 30

Fålla 3:

H 40

Fålla 4:

D 30, D 40 och H 50

Fålla 5:

Pojkar 15-16, Flickor 15-16, Pojkar 13-14

Fålla 6:

Kort & lång motion köra fort

Fålla 7:

Kort & lång motion inte så fort

Fålla 8:

Startar på motsatt håll! Flickor 13–14, Pojkar 10-12, Flickor 11-12
Fålla 8 har för & eftercyklare.

Ordningen i fållan blir i den ordning som man går in i den.

När starten gått för fålla 1-4 rullar fålla 5-7 fram till ”startlinjen”

Langningsservice
Precis som förra året erbjuder möjlighet att köpa langningsservice. Du slipper stanna i depån och
fylla på egen flaska. Istället kör du in i ”langnings-filen” och får en ny full flaska i farten.
Du får Enervits 70cl flaskor med Enervit sportdryck.
Följande alternativ finns:
40km-distans: En flaska vid 23 km. Kostnad 75 kr
75km-distans: Två flaskor, en vid 23 & en vid 58 km. Kostnad 150 kr.
Avgiften sätts in på bankgiro 5454-4077. Ange: Namn, ort/klubb & klass. Senast 20/8!

Langa själv
I år utökar vi ”langa själv-zonen” med ytterligare en bricka. Nu finns det plats för totalt 70 flaskor.
Langa själv-zonen är till för er som inte har någon langare och finns i samband med parkeringen
vid TC. Här kan du före loppet placera din egen flaska. Först till kvarn gäller.

Energitillskott
Försäljning av POWERBAR bars, gel mm görs tävlingsdagen i kiosken.

Priser
Medalj till samtliga som fullföljer.
SM klasserna:

Mästerskapsmedaljer utdelas till de tre främsta i varje klass.
Samt mästerskapströjor utdelas i H/D Elit.
För att klassen skall få mästerskapsstatus erfordras att minst
tre cyklister från minst två klubbar kommer till start.

Ungdomsklasserna:

Pokaler till de 3 främsta

Motionsklasserna:

Priser lottas ut på startnumret

Säkerhet
Allmänna trafikregler gäller på de partier av banan som går på väg.

Banan
Masterstart tillämpas: Bilen släpper fältet efter ca 300 meter.
Därefter körs startloopen (6km) och sen ut på ordinarie bana som är en varvbana (ett
varv 35 km) som är fördelat mellan stigar & grusvägar.

Markering av banan
Banans markeringar är en kombination av orange s.k enduropil och avspärrningsband.
Distansskyltar som anger kvarvarande sträcka var 5:e km, sista delen anges 1 km.
Farliga partier
Nedåtriktade orange pilar anger farliga avsnitt. Två pilar som pekar neråt används vid särskilt
farliga avsnitt. På avsnitt där mycket hög försiktighet bör iakttas, ska tre pilar som pekar neråt
användas.
a. Farligt parti, hinder, sakta ner 1 pil
b. Särskilt farligt parti/ hinder 2 pilar
c. Extrema svårigheter 3 pilar

SÄNK FARTEN SÄNK FART

Sjukvård
Rödakorset har tält på TC och kan nås på tel 0708 - 70 49 16

Bryter loppet
Om du tvingas bryta meddela snarast sekretariatet att du brutit loppet. 0768- 81 23 07

Regler och förhållningssätt
Svenska Cykelförbundets tävlingsregler gäller under hela arrangemanget. Allt deltagande sker på
egen risk. All nedskräpning i naturen är naturligtvis förbjuden. Anmälda cyklister redovisas
på internet med namn och klubb/ort.
OBS! Snapphaneturen går till viss del på allmänna vägar och trafikregler gäller.

Resultat
Efter arrangemanget lägger vi ut resultaten vår hemsida.
Naturligtvis anslås sluttiderna efterhand informationstavlor vid TC.

Cykeltvätt
Cykeltvätt finns i anslutning till tävlingscentrum.

Kiosk
Vi kommer att ha försäljning av kaffe, bullar, korv, Power Gel mm

Tävlingsledning
Tävlingsledare: Tony Johansson 0705 – 93 44 25
Tävlingssekretariat: Ricky Johannesson 076- 81 23 07
Olycksfall sjukvård: Röda korset 0708 - 70 49 16
Banchef: Johan Kristiansson
Chefsskommissarie: Lars Pettersson 070-2438346
Speaker: Lars Nordgren
PM Godkänt av chefskommissarie Lars Pettersson, SCF

