PM till
Hallbyrundan
Söndag den 10 september
Anmälan:
Skall ske via www.Swecyclingonline.se senast tisdagen innan tävlingsdatum. Startavgiften
faktureras klubbvis i efterhand. Efteranmälan kan göras på tävlingsplatsen fram till en timma innan
start. Kontant betalning och Swish vid efteranmälan.

Avgifter
Avgifter gäller per deltävling. MAXI-klasser (Elit, Jun, H/D30) 200 kr; veteran, senior 150 kr: H/Dsport ungdom, 100 kr; nybörjare 50 kr. Vid efteranmälan uttages dubbel avgift, gäller ej ungdoms/nybörjarklasser.
Licens och föreningstillhörighet är obligatorisk i alla klasser utom nybörjarklasser. Engångslicens
kan lösas i ungdom- och sportklasserna för 200 kr. Chip obligatoriskt för alla klasser utom sport
och nybörjarklasser. Chip kan hyras för 100:- för ungdomsklasser och 200:- för övriga. Ej
återlämnat hyrchip debiteras med 1000:-.

Priser
I MAXI-start utdelas prispengar 1:a 1000:-, 2:a 750:-, 3a 500:-. I övriga klasser varupriser, pokaler
medaljer o.s.v.

Tävlingsplats
Tävlingarna kommer att hållas i terrängen runt Hallbystugan. Terrängen är kuperad och varierad
med inslag av både skog och öppna fält. Utrymme för ombyte, dusch och toaletter samt cykeltvätt
finns i anslutning till tävlingsområdet.
Hitta till tävlingen: Karta och vägbeskrivning finns via Eniro eller sök på Hallbystugan IF
Hallby SOK. Hallbystugan ligger vid Axamo i Jönköping. Vägvisning finns från väg 40 och
väg 47(195).

Nummerlappar
Nummerlappar till de klasser som ej har fasta nummerlappar (Nybörjare + Sportklasser samt ”nya”
tävlande) kan hämtas ut från kl. 08:00. Cykelnummerlappar som ej återlämnats debiteras med 200
kr.
Chipkontroll
Funktionskontroll av Chip sker innan start; det är upp till varje cyklist att kontrollera sitt chip i
funktionskontrollen. Avsaknad av fungerande chip kan medföra att cyklist ej ges tid och
placering.

Startordning och teknikprov/prolog
Uppställning i startfållor i klassen P/F 10-12 baseras på ett teknikprov. Teknikprovet tar 1-2
min/deltagare, första start kl. 09:00, kom i tid. Övriga klasser seedas enligt Cupsammanställningen.
.

Provkörning av banorna
Kan ske fr.o.m. 9 sep kl 16:00 fram till 15 min före första start samt kl.12:30 - 13:45.

Banbeskrivning
I år använder vi två banor som utgår i från målområdet och börjar med delar av ”tekniken”. Den
längre banan har flera tekniska partier och passerar trappan Kings Landing, B-spår finns.

Resultat
Resultatlistan presenteras på: www.scf.se/vastergotland samt Västgötacupens facebooksida.
OBS! ingen cupsammanställning i klasserna pojkar/flickor 10-12.

Liveresultat
I år testar vi något nytt igen! Förra året hade vi resultaten uppladdade efter målgång, nu tänker vi
utöver det även testa liveresultat med SpeedHive appen från MyLaps.
Live resultat i appen gör så här:
1. Ladda ned SpeedHive appen här https://speedhive.mylaps.com/app
2. Registrera dig för att kunna se liveresultat, kan göras i appen
3. I appen letar du upp Hallbyrundan 2017, under liveresultat kan du välja aktuell startblock för
att se klass och åkares varvtider.
Efter målgång kommer resultaten att finns online på följande adress
https://results.sporthive.com/for/PC239093

Distanser och starttider:
Startordning enligt seedning (efteranmälda hamnar automatiskt längst bak). Klassen P/F10-12
baseras på teknikprov och de som eventuellt inte deltar i teknikprovet startar längst bak. Startande
ska infinna sig till upprop 15 minuter före start. Träning på banan fram till kl. 08:45 samt ca kl
12:30-13:30, dock ej på de delar som tas i anspråk av nybörjarbanan.
Klass
Teknikprov
P/F 10-12
P13-14
F13-14
P15-16
F15-16
D&H Sport
P 10-12
F 10-12
Ungdom Sport
Nyb 6-7
Nyb 8-10
Maxistart H
Maxistart D
Elit,jr, 30
H 40
H Senior
H 50/60
D 40/50

Sträcka

Startloop Avgift

2x4,6 km ca 600m

100kr

4x4,6 km ca 600m
3x4,6 km
2x2,9 km ca 600m
2x2,9 km ca 600m

100kr
100kr
100kr

1x2,9km

5x4,6 km ca 600m
4x4,6 km
4x4,6 km ca 600m
4x4,6 km
4x4,6 km
3x4,6 km

50kr
50kr
200kr

150kr
150kr
150kr
150kr

Starttid
09:00-10:30

Prisutdelning

09:00
09:02
09:50
09:52
11:00
11:50
11:52
11:54
12:30
12:45
14:00
14:02

13:15

15:45
15:47
15:49
15:51

17:30

13:15
Lottade priser
13:15

Pris vid målgång
16:00

Servering
På tävlingsplatsen kan hamburgare, korv, dricka och godis köpas

Camping
Uppställning av campingfordon är tillåtet på den markerade gräsytan i anslutning till
grusparkeringen. Ej på campingfordon på grusparkeringen. Vänligen respektera detta så alla får
plats att parkera. Anläggningen användas även av andra än oss cyklister. Från 17:00 den 8
september är uppställningsytan klar. Tillgång till dusch finns till kl 21:00.

Övriga upplysningar:
Tävlingsledare: Göran Berg
Telefon 0706 68 31 05
4040berg@gmail.com
http://www.hallbysok.se

Tävlingsjury: Andreas Sandin
Jonas Åberg
Eskil Laago
Christer Johansson

Kommisarie: Christer Johansson
För tävlingen gäller Västgötacupens regler samt SCF:s tävlingsregler del 1, 4 och 12.
OBS! Arrangörerna förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Inbjudan godkänd av kommisarie Christer Johansson och MTB kommitten.

Välkommen!

