PM FÖR
SNAPPHANETUREN 2017

NÄR

20 aug 2017
VAR

Hovdalaslott, Hässleholm
Det åligger varje deltagare att ta del av och följa detta PM.

TÄVLINGSKLASSER
Herr/dam 60 km
P/F 15-16 43 km
P/F 13-14 15 km
F/F 10-12 15 km
MOTIONSKLASSER
Motion lång 60 km
Motion kort 43 km
Nybörjare ca 1 km

STARTTIDER
Nybörjare kl 10.15
Tävlingsklasser kl 11.00
Motionsklasser kl 11.05
Masterstart tillämpas på 60 km och 43 km. Bilen släpper fältet efter ca 500
meter.
TÄVLINGSLEDARE
HENRIK BRINK, 044-7852226 el tavlingsledare@snapphaneturen.se

KOMMISSARIE
PM är godkänd av chefskommissarie Anders Persson
BANAN
Banan består av 1 startloop och 3 olika loopar som alla utgår ifrån Hovdala slott.
Korta banan innebär att man endast kör start-loopen och de 2 första looparna.
Banan är fördelad mellan stigar & grusvägar.
BANMARKERINGAR
Banan är markerad med orange enduropilar, plastband och orange mark-färg.
Farliga partier är utmärkta med nedåtriktade pilar enligt följande:
a. Farligt parti, hinder, sakta ner 1 pil
b. Särskilt farligt parti/ hinder 2 pilar
c. Extrema svårigheter 3 pilar
Km-markeringen räknar ner med 5-km intervall och sista markeringen är med 1
km kvar.
60 km och 15 km banan har km-tal med blå bakgrund och 43 km banan
har km-tal med gul bakgrund.
BRYTA LOPPET
Om Du måste bryta loppet, så anmäl detta vid tävlingskansliet.

DEPÅER
Det är depåer efter följande distanser 28 km och vid 42 km. Där finns energidryck, frukt och lite annat energirikt att inta.
LANGNING
Det är fri langning efter banan, men är inte tillåten i depåerna. Langning ska ske
från höger sida.
LICENSER
I tävlingsklasserna krävs årslicens eller engånslicens.
Du kan lösa engångslicens i samband med anmälan.
I motionsklasser behövs ingen licens.
MAT
Alla deltagare får en dricka och en korv med bröd när man lämnar in sin
nummerlapp. Det finns även enklare försäljning med bla. korv/bröd, läsk, kaffe,
smörgåsar och godis.
NUMMERLAPPAR
Nummerlappar och engångschip hämtas på tävlingskansliet;
Ryggskylten placeras ovikt nedtill på ryggen. Cykelskylten framtill på styret. På
baksidan av ryggskylten skall cyklisterna själva fylla i tel. nr till närmast anhörig
samt ev medicin som åkaren använder. Detta för säkerheten vid eventuell
olycka.
OMKLÄDNINGSRUM
Omklädningsrum och dusch finns vid Tormestorps skola, ca 2 km från TC.
Skyltat från utfarten vid Hovdala slott.
PARKERING
Fri parkering på anvisad plats.
PRISER
Medaljer till samtliga som fullföljer loppet. Utdelas direkt vid målgång.
Tävlingsklasser herr/dam presentkort till de 3 första i respektive klass.
Pokaler till de 3 första i ungdomsklasserna.
Priser lottas ut i motionsloppet.
I nybörjarklassen får samtliga den unika Posttrampet medaljen.

PRISUTDELNING
Vid start/målområdet ca 15.00 för tävlingsklasserna.
PROTEST
Protest mot placeringen eller tid skall ske skriftligen senast 15 min efter att
resultatlista anslagits. Annan protest skriftligen senast 15 min efter målgång.
Protesten överlämnas i slutet kuvert tillsammans med protestavgiften 200:- till
tävlingsjuryn.
RESULTATLISTA
En preliminär resultatlista presenteras löpande på skärm vid start/målområdet.
En fastställd resultatlista presenteras efter tävlingen på
www.snapphaneturen.se.
SJUKVÅRD
Vid behov av sjukvård efter banan, kontakta närmaste funktionär eller mobilt
sjukvårdslag. Vid start och målområdet finns sjukvårdspersonal under
tävlingsdagen.
SKRÄPZONER
Vid depåerna finns markerade skräpzoner där vi vill att ni slänger allt skräp, det
är förbjudet att slänga skräp ute i naturen så ta med skräpet och släng det på
markerade skräpzoner.

STARTFÅLLOR
Startfållorna öppnar ca kl. 10:45 för både tävlings- och motions-klasserna.
Nybörjarna hjälper vi på plats från klockan 10:00.
Fem minuter innan start skall samtliga åkare stå uppställda i respektive startfålla.
Fålla 1: H/D Tävling 60 km
Fålla 2: P/F 15-16
Fålla 3: Motion 60 km cykla fort
Fålla 4: Motion 60 km cykla lagom
Fålla 5: Motion 43 km cykla fort
Fålla 6: Motion 43 km cykla lagom

Fålla 7: P/F 13-14, P/F 10-12

TEKNISK ZON
Det finns 2 tekniska zoner, den ena är vid varvningen. Den passeras 2 gånger,
första gången efter ca 6 km & andra gången efter 28 km. Den andra är vid depån
på banan som passeras två gånger, vid 28 och 42 km.
Där har medhjälpare rätt lägga fram reservdelar samt verktyg till de tävlande.
Medhjälpare har även rätt hjälpa de tävlande med reparationer i servicezonen.
Medhjälpare i den tekniska zonen skall ha klubbkläder/klubbjacka på sig.
TIDTAGNING
Elektronisk tidtagning med engångschip.
OBS! Inget chip ingen tidtagning.
TRÄNING
Får ej ske under tävlingstid, träning på banan får göras på morgonen fram till 30
min innan start.
Under lördagen den 19/8 tränar FMCK enduro fram till kl 14.00 på deras bana vid
Äspet. Undvik att träna där innan klocka 14.00 den 19/8.
TÄVLINGSREGLER:
SCF:s tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 samt gällande trafik-regler gäller. Allt
tävlande sker på egen risk. All nedskräpning i naturen är förbjuden. Anmälda
cyklister redovisas på internet med namn förening/ort.

VÄLKOMNA TILL SNAPPHANETUREN 2017

