
www.snapphaneturen.se

När:
12 september 2021

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

Var:
Hovdalaslott, Hässleholm

Tävlingsklasser
Herr/Dam      60 KM
P/F 15-16      43 KM
P/F 13-14      15 KM
P/F 10-12      15 KM

Starttider
Nybörjare kl 10.00  
Tävlingsklasser och motionsklasser 60km och 43 kl 11.00 
Tävlingsklass och motionsklass 15 km kl 11.15 
Masterstart tillämpas på 60 km och 43 km.
Bilen släpper fältet efter ca 500 meter. 

Motionsklasser
Motion         60 KM
Motion         43 KM
Motion         15 KM
Nybörjare ca 1 KM

Banan
60 km banan består av 1 startloop och 3 olika loopar som alla utgår från Hovdala slotts närområde. 
43 km banan innebär att man kör startloopen och de 2 första looparna. Banan är fördelad mellan 
stigar & grusvägar. Av säkerhetsskäl ska medverkande påbörja loop 2 (ca 28 km) senast kl 14:00 
och loop 3 (ca 42 km) senast kl 14:15 (så kallade reptider). Cyklister som kommer försent till dessa 
tider får målgångsresultat redovisat för 28 km respektive 43 km.

Som följd av skogsarbeten förekommer vissa mindre avvikelser av bansträckningen mot vad som 
anges av kartor på snapphaneturen.se. Aktuella förändringar framgår inte av kartor utan är enbart 
uppmärkta med pilar och dylikt längs sträckan. Hässleholms CK förbehåller sig rätten att göra 
ytterligare förändringar, som kan leda till förkortad sträckning om behov uppstår som följd av 
myndighetskrav, väderleksförhållanden eller dylikt.

Kommissarie
Anders Persson och Christer Johansson.
Detta PM är godkänt av kommissarierna.

Tävlingsledare
tavlingsledare@hassleholmsck.se
eller 076-112 28 75

PM 2021

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
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Depåer
För sträckorna 60 km och 43 km kommer det finnas depåer efter 28 km och vid 42 km. För 15 km 
kommer det finnas en depå efter ca 6 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
Licens är krav i tävlingsklasser. Tävlande måste själv ordna licens via SCF.se 
(gäller även engångslicens).

Mat
Alla deltagare får en dricka och en korv med bröd när man lämnar in sin nummerlapp. 

Nummerlappar
Hämtas tävlingsdagen i sekretariatet från 8:30. 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 såsom säkerhetsåtgärd vid eventuell 
olycka.

Omklädningsrum 
Omklädningsrum och dusch finns på Hässleholmsgården, Hovdalavägen 303, beläget ca 7 km norr 
om tävlingscentrum.

Parkering
Fri parkering på anvisad plats.

Priser
Medaljer till samtliga som fullföljer loppet vilka utdelas direkt vid målgång. 
Tävlingsklasser herr/dam presentkort till de 3 första i respektive klass samt pokaler till de 3 första i 
ungdomsklasserna.
Prisutdelning genomförs snarast möjligt efter att kommissarie godkänt resultatet, dock tidigast 15 
minuter efter att tredje person gått i mål.

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 500:- till tävlingsjuryn.

Reslutatlista
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.

Tidtagning 
Elektronisk tidtagning med engångschip.  OBS! Inget chip - ingen tidtagning.

Bryta loppet
Om Du måste bryta loppet, så anmäl detta vid tävlingskansliet. 
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Starfållor
Startfållorna öppnar ca kl. 10:45 för både tävlings- och motions-klasserna. Nybörjarna hjälper vi på 
plats från klockan 9:50.
Fem minuter innan start skall samtliga åkare stå uppställda i respektive startfålla. Nedan framgår 
preliminär fållindelning. Detta kan förändras som följd av Covid-restriktioner.

Fålla 1: H/D Tävling 60 km
Fålla 2: P/F 15-16
Fålla 3: Motion 60 km cykla fort
Fålla 4: Motion 43 km cykla fort
Fålla 5: Motion 60 km cykla lugnt
Fålla 6: Motion 43 km cykla lugnt
Fålla 7: P/F 13-14, P/F 10-12
Fålla 8: Motion 15

Teknisk zon
Det finns 2 tekniska zoner för sträckorna 60 km och 43 km. Den ena är belägen vid start- och 
målområde och passeras efter startloopen (ca 6 km). Den andra är placerad vid depån på banan 
som passeras två gånger, vid 28 och 42 km. 15 km saknar teknisk zon.

Inom teknisk zon 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.

Träning
Träning får ej ske under tävlingstid, träning på banan får göras på morgonen fram till 30 min innan 
start.

Tävlingsregler
SCF:s tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 gäller. Allt tävlande sker på egen risk. All nedskräpning i 
naturen är förbjuden. Anmälda cyklister redovisas på internet med namn, förening/ort.
Det är inte tillåtet att använda elcykel (gäller såväl tävlingsklasser såsom motionsklasser).
Delar av bansträckningen går på vägar med allmän trafik där normala trafikregler och 
trafikförordningen (1998:1276) gäller. Cykel ska vara beskaffad och utrustad enligt Vägverkets 
föreskrifter om utrustningskrav på cykel (VVFS 2008:163). Funktionärer och säkerhetsvakter längs 
banan ska varna men har inte rätt att reglera den allmänna trafiken.

Fotografering 
Fotografer kommer vara utplacerade längs banan och i tävlingscentrum. Bilderna kommer läggas ut 
på sociala media.

Covid-19 
Folkhälsomyndighetens och cykelförbundets restriktioner kommer följas vilket enligt nuvarande 
bedömning inte kommer få någon större påverkan på arrangemanget. Fållindelningen kan komma 
att fördelas på större inbördes avstånd vilket mest påverkar motionsklasserna. Samtliga deltagare 
uppmanas att hålla avstånd.


