
För information om regler, rätt att deltaga och SM status, se inbjudan

EFTERANMÄLAN
Efter den 2:e januari kan efteranmälan ske fram till:
•	 torsdag 11:e januari kl. 15.00 för tävlingar lördagen den 13:e januari 
•	 fredag 12:e januari kl 15.00 för tävlingar den 14:e januari 
•	
Vi efteranmälan tillkommer ett tillägg om 500:- som betalas i samband med 
efteranmälan. Efter¬anmälan sker via epost till info@gbgck.se
Prova på och knattecross anmäler sig på plats fram till 1 timme innan start.

SEEDNING
Vid seedning till SM i Cyclo-Cross för herrseniorer (elit) och damsenio-
rer (elit) indelas de anmälda i fyra (4) grupper: 
I grupp 1, som får de lägre startnumren, placeras de cy¬klister som har 
UCI-poäng	från	innevarande	säsong.	Den	cyklist	som	har	flest	UCI-poäng	får	
lägst startnummer
I grupp 2 placeras de cyklister som placerade sig på plats 1-3 på föregående 
års SM, och som inte placerats i grupp 1. 
I grupp 3 placeras de cyklister som innehar poäng i den nationella cupens 
elitklass för
innevarande säsong, och som inte placerats i grupp 1 eller 2 ovan. Dessa pla-
ceras	i	startfållan	med	den	som	har	flest	poäng	först,	sedan	i	fallande	ordning.
I grupp 4 placeras övriga anmälda cyklister, ordningen mellan dessa lottas. 
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OBS! FÖRÄNDRADE STARTTIDER

SM LÖRDAG 2018-01-13

Klasser Tävlingstid Starttid Efteranmälningsavgift Prisutdelning

P 10-12 20 minuter 09:30 700:- 10:40 CX-pokal 10-12

P/F 13-14 30 minuter 10:00 700:- 10:40 CX-pokal 13-14

Träning på banan 10:40-11:00 SM 10-12 SM 13-14

Herr junior 40 minuter 11:10 900:- 12:00 SM H junior

Träning på banan 12:00-12:50

Damer elit och veteran 40 minuter 13:00 900:- 13:50 CX-pokal D senior – SM D elit D veteran

Herr elit 60 minuter 14:15 900:- 15:25 CX-pokal H senior A/B – SM H elit
För samtliga klasser gäller att upprop sker 10 minuter innan respektive start.

SM söndag 2018-01-14

Klasser Tävlingstid Starttid Efteranmälningsavgift Prisutdelning

P/F 15-16 40 minuter 09:30  700:- 10:50 CX-pokal F/P 15/16

Prova på 30 minuter 10:30  100:- SM F/P 15-16

Knattecross 10 minuter 11:00 11:15

Träning på banan 11:15-11:45

Herr veteran 30 40 minuter 12:00  900:- 12:50 SM H 30

Herr veteran 40 40 minuter 13:10  900:- 14:00 SM H 40

Herr veteran 50 40 minuter 14:20  900:- 15:10 SM H 50 
För samtliga klasser gäller att upprop sker 10 minuter innan respektive start.



Vid seedning till VSM i Cyclo-Cross indelas de anmälda i fyra (4) grupper:
I grupp 1 placeras de cyklister som erhöll placeringarna 1-3 på föregående 
års SM.
I grupp 2 placeras de cyklister som innehar poäng i den nationella cupen 
klass senior A för innevarande säsong och som inte placerats i grupp 1 ovan, 
med	den	som	har	flest	poäng	först,	sedan	i	fallande	ordning.
I grupp 3 placeras de cyklister som innehar poäng i den nationella cupens 
klass senior B innevarande säsong och som inte placerats i grupp 1 eller 2 
ovan	med	den	som	har	flest	poäng	först,	sedan	i	fallande	ordning.
I grupp 4 placeras övriga anmälda cyklister, ordningen mellan dessa lottas.

Vid seedning till JSM i Cyclo-Cross för klass Juniorer indelas de anmäl-
da i fem (5) grupper:
I grupp 1, som erhåller de lägre startnumren, hänförs de cyklister som inne-
har UCI-poäng från innevarande säsong. Dessa placeras i startfållan med 
den	som	har	flest	poäng	först.
I grupp 2 placeras de cyklister som erhöll placeringarna 1-3 på föregående 
års SM, och som inte placerats i grupp 1 ovan.
I grupp 3 placeras de cyklister som innehar poäng i nationella cupens juni-
orklass innevarande säsong, och som inte placerats i grupp 1 eller 2 ovan 
med	den	som	har	flest	poäng	först	och	sedan	i	fallande	ordning.
I grupp 4 placeras de cyklister som innehar poäng i annan klass ingående i 
den nationella cupen innevarande säsong och som inte har placerats i grupp 
1, 2 eller 3 ovan.
I grupp 5 placeras övriga anmälda cyklister, ordningen mellan dessa lottas.

Vid seedning till USM i Cyclo-Cross indelas de anmälda i två (2) grupper:
I grupp 1, som erhåller de lägre startnumren, placeras de som erhållit poäng 
i nationella cupens ungdomsklasser. Dessa placeras i startfållan i löpande 
ordning med ledaren först.
1 grupp 2, som placeras efter grupp 1 placeras övriga anmälda cyklister. Star-
tordningen för grupp 2 lottas.

CHIP
Chip kommer att användas för tidtagning och resultat¬hantering och är därför 
obligatoriskt för alla klasser. Chip kan hyras för 50:-, ungdomsklasser 25:-. Ej 
återlämnat hyrchip debiteras med 1000:-.

NUMMERLAPPAR
Uthämtas vid start/målområdet kl 15:00-18.00 den 12:e januari samt fram till 
1 timme före respektive start. OBS! Om anmälningsavgiften inte är betald och 
registrerad på vårt konto lämnas nummerlappen inte ut.

TRÄNING
Träning på banan kan ske:
• klockan kl 14:00 till 16:00 den 12:e januari
• till 15 minuter före första start samt 10:40-11:00 och 12:00-12:50 den

13:e januari
• till 15 minuter före första start samt 11:15-11:45 den 14:e januari
• Beroende på väder eller andra omständigheter kan träningstider ändras

eller ställas in. Meddelande om detta sker via speaker gäller.

RUMSPRISER: 
Enkelrum  695:- 
Dubbelrum  895:- 
Trebäddsrum  1095:- 
Fyrbäddsrum  1295:- 
Uppge ”Cyclocross SM” vid bokningstillfället
På Prioritet Serneke Arena bjuder vi även in till SM-bankett på lördagkvällen. 
Anmälan	sker	via	swish.	Se	anvisningar	på	cxsm2018goteb.org
Möjlighet	 till	 uppställning	av	husbil/husvagn	finns	 i	 begränsad	omfattning	 i	
anslutning av tävlingsområdet på Slotts¬kogsvallen. Föranmälan krävs.

PM godkänd av chefskommissarie Michael Andersson

PM

INFORMATION
Löpande	information	kommer	att	finnas	tillgänglig	på	cxsm2018goteb.org.

PRISCEREMONI
Medaljer till de tre (3) pristagarna i samtliga klasser samt mästartröjor i Dam 
och Herr elit, Dam U 23, Herr U 23 samt Herr junior. Cyklisterna skall vid ce-
remonin vara iförda tävlingsklädsel eller av den tävlandes förening godkänd 
representationsklädsel. Prisceremonierna inleds med utdelning av priser 
i CX-pokalen.

PRESSKONFERENS
Äger rum omedelbart efter prisceremonin i klasserna D elit och H elit.

DOPINGKONTROLL
Cyklist	som	efter	målgång	blir	informerad	att	han/hon	skall	infinna	sig	till	kon-
troll är skyldig att följa de förhållningsregler som kontrollanten meddelar.

DUSCH OCH OMBYTE
Slottskogsvallen, i direkt anslutning till tävlingsområdet.

SJUKVÅRD
Sjukvårdsutbildad	personal	finns	i	tävlingsområdet.

TURISTINFORMATION
Göteborgs turistinformation, 031-81 83 00 och för senaste informationen be-
sök Göteborgs destinationssajt, www.goteborg.com

HITTA
Adress: Lars Israel Wahlmans väg, 414 76 Göteborg.
GPS:	koordinater:	WGS84:	Lat	N	57°	40′	41″	Lon	E	11°	56′	7″	Decimal:57.6782,	
11.9355.

PARKERING 
Avgiftsfri parkering på Dalens evenemangsyta i direkt anslutning till tävlings-
området. Följ skyltar för evenemangsparkering.

KONTAKT
Tävlingsledare Björn Eriksson 0768-18 91 30 bjorneriksson64@gmail.com.

ÖVRIGT
För boende rekommenderar vi Prioritet Serneke Arena. 




