Inbjudan
SWE-Cup Bana i Omnium
2022
för
Damer Elit och Junior, Herrar Elit och Junior

Söndagen den 9/1 22: 1:à deltävlingen i Omnium-cupen

Söndagen den 23/1 22: 2:à deltävlingen i Omnium-cupen

SWE-Cup klasser: Herr Senior, Herr Junior, Dam Senior, Dam Junior
Poängberäkning SWE-Cup Vid varje tävling delas poäng ut enligt följande:
Antalet deltagare x5. Det ger vid 10 stycken deltagare 5o poäng ll segraren, tvåan får 45
poäng, trean 40 poäng och den som kommer sist får 5 poäng.
Det blir totalt två tävlings llfällen som kommer a räknas i Omnium-cupen
SWE-Cup avslutning sker vid det andra tävlings llfället som även är SM

Övriga klasser det kommer a arrangeras tävlingar för F 15-16, P 15-16, P 13-14 och F 13-14, Master
Herrar och Damer under SWE-Cup dagarna (som dock inte har någon SWE-Cup status).

Regler: SCF:s tävlingsregler TR 1, TR 3, TR 12 och TR 17 gäller. Deltagande sker på egen
risk.
Rä a deltaga i SWE Cup: Tävlande ska, vid ordinarie anmälningsdatums utgång, ha gällande
årslicens för svensk förening i den klass anmälan avser.
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Engångslicens kan lösas vi tävling i Ungdomsklasser och Master

Tävlande ska även vara väl insa i de regler som gäller för de olika grenarna i bancykling och ha tävlat
på bana digare alterna vt deltagit på de tävlingsförberedande passen (TrackTime) som arrangeras
på banan.

Anmälan: Sista anmälningsdag se Indta för varje tävlingsdag. Anmälningsavgi en betalas i
samband med anmälningen online via swecyclingonline.
E eranmälan: Kan ske fram ll 2 mmar före första start vid varje tävlingsdag
Nummerlappar: Hämtas ut vid sekretariatet som är beläget på Velodromen.
Dopingkontroll: Cyklist som e er målgång blir informerad a han/hon skall in nna sig ll
kontroll är skyldig a följa de förhållningsregler som kontrollanten meddelar.
Dusch/Ombyte: Velodromen
Sjukvård: Velodromen.
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Tävlingsledare/Kontaktperson: Johan Carelle 076-017 17 72

