11 09

2022
Hässleholms Cykelklubb inbjuder till Snapphaneturen, som går inom
samma område som varit värd för Marathon SM 2010, 2012 & 2013.
Banan ligger inom det vackra Hovdala området. Start och mål kommer
att vara vid Hovdala slott.
Sista anmälningsdag är den 4 september.
Anmälan och anmälningsavgiften skall vara Hässleholms CK tillhanda
senast söndag 4 september kl. 23:59. Anmälan är komplett först när
anmälningsavgiften är betald.
Antalet deltagare är begränsat till maximalt 600 st exklusive deltagare i
nybörjarloppet. Om detta antal uppnås stängs anmälningsmöjligheterna
före den 4 september. Anmälan till nybörjarloppet ska ske tävlingsdagen (föranmälan är inte möjlig).
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).
Funktionärer och säkerhetsvakter längs banan ska varna men har inte
rätt att reglera den allmänna trafiken.
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.
Hässleholms CK förbehåller sig rätten att göra ändringar som leder
till att aktuella sträckor blir kortare än vad som ovan anges om behov
skulle uppstå exempelvis som följd av skogsarbete, myndighetskrav,
väderleksförhållanden eller dylikt.
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Tävlingsklasser
Herr/dam (elit) 60 KM
P/F 15-16
43 KM
P/F 13-14
15 KM
P/F 11-12
15 KM
P/F 9-10
15 KM
Motionsklasser
Motion
60 KM
Motion
43 KM
Motion
15 KM
Nybörjare
ca 1 KM
Avgift tävlingsklasser
Herr/Dam
60 KM
500kr
(födda från –05)
P/F 15-16
43 KM
300kr
P/F 13-14
15 KM
200kr
P/F 11-12
15 KM
200kr
P/F 9-10
15 KM
200kr
Licens är krav i tävlingsklasser.
Tävlande måste själv ordna
licens via SCF.se (gäller även
engångslicens).
Avgift motionsklasser
Motion 60 km
Motion 43 km
Motion 15 km**
Nybörjare ca 1 km

500 kr
500 kr
250 kr
Gratis

**Barn yngre än 9 år tillåts medverka på Motion 15 km i
(betalande) vuxens sällskap.
Efter målgång ingår lättare förtäring för deltagande i alla klasser.

Efteranmälan
Under förutsättning att max antal deltagare inte uppnåtts är det
möjligt att på plats anmäla sig fram till 1 timme innan start mot extra
avgift på 200kr. Vid efteranmälan till tävlingsklass ska licensnummer uppges. Kortbetalning eller Swish (ej kontanter).

Starttider
Nybörjare

kl 10.00

Tävlingsklasser60 km och 43 km

kl 11:00

Återkallelse av köpt startplats och överlåtelse av startplats
Det är inte möjligt att avboka och återfå startavgift för köpt startplats. Hässleholms CK rekommenderar tecknande av avbeställningsförsäkring enligt www.startklar.nu.
Det är däremot tillåtet att överlåta köpt startplats till annan fram tills
sista anmälningsdag mot en avgift på 150kr.

Motionsklasser
60 km och 43 km

kl 11:05

Teknisk zon
Det finns 2 tekniska zoner.
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.
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.
Tävlings-PM
Kommer att läggas ut på hemsidan senast 8 september
Tävlingsledare
Henrik Brink: tavlingsledare@hassleholmsck.se
Kommisarie
Anders Persson
Inbjudan är godkänd av kommissarien.
Skräpzoner
Vi ska vara rädda om vår vackra natur som fungerar som vår arena,
detta gör vi med att ha markerade skräpzoner i anslutning till våra
depåer. Här slänger vi skräpet!
Tidtagning
Elektronisk tidtagning med engångschip.
Fotografering
Fotografer kommer vara utplacerade längs banan och i
tävlingscentrum. Bilderna kommer läggas ut på sociala media.
Träning:
Träning får ej ske under tävlingstid, träning på banan får göras på
morgonen fram till 30 min innan start.
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Tävlingsklassoch motionsklass
15km

kl 11:15

Masterstart tillämpas på 60 km
och 43 km. Bilen släpper fältet
efter ca 500 meter.
Nummerlappar
Hämtas tävlingsdagen i sekretariatet från 8:30.

Samarbetspartners

