
 

Inbjudan  
Master-SM 2017 

30 juni – 2:a juli 

 
Svenska Cykelförbundet och Gottne IF Cykel har nöjet att inbjuda cyklister, ledare och publik till 
Master-SM 2017. Tempoloppet arrangeras fredag, linjeloppet körs under lördagen och partempo 
loppet under söndagen. Start- och målplats för alla tävlingarna är i Sidensjö 
(https://goo.gl/maps/8fbkQz2eYAw).  

 

 
Klasser och distanser, tempo-, partempo- och linjelopp. 
 

Tempo  H30, H35, H40, H45, H50,  Alla 
H55, H60, H65, H70, H75  30 km 
D30, D40, D50, D60    

Partempo  H30, H40, H50,   Alla 
H60, H70 D30, D40   20 km 

Linje   H30, H35, H40, H45   129 km 
H50, H55    86 km 
H60, H65, H70, H75   66 km 
D30, D40, D50, D60   66 km 

 
 

Rätt att delta i VSM 
Rätt att deltaga i VSM har cyklist som vid ordinarie anmälningstids utgång innehar 
Veteranlicens. Anmälda cyklister placeras i tävlingsklass grundat på födelseåret. 
I partempomästerskap skall pardeltagarna tillhöra samma förening  

 
Sista anmälningsdag 
Anmälan via IndTA systemet senast den 20 juni. Anmälan anses bekräftad då cyklisten finns 
med i listan över anmälda i IndTA samt betalning mottagen. 
 
Anmälningsavgift 
Anmälningsavgiften är 300 kronor per anmäld start och disciplin. 
Anmälningsavgiften för partempo är 300 kronor per lag. Namnuppgift på deltagare ska 
inlämnas senast klockan 15:00 dagen före tävlingsdagen 
Anmälningsavgiften inbetalas samtidigt med anmälan till plusgiro: 645 22 22-0. Ange lopp, klass, 
namn och klubb. 
Vid efteranmälan, efter 20 juni, tas en av SCF fastställd extra anmälningsavgift ut på kronor 500 per 
cyklist. För partempo gäller beloppet per lag. Efteranmälan mottages fram till 28 juni. Tävlingen 
kommer att använda SCF’s chipsystem. Cyklister som inte har eget chip kan hyra av arrangören. 

   
Skräpzon  
Skräpzon kommer att finnas inom markerat område på linjebanan och ska användas av cyklisterna. 

 
 
Kontaktperson Pasi Halonen, telefon:  070 – 322 23 60 

eller frågor via mejl till  gottneif.cykel@gmail.com. 
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Information  
På klubbens hemsida kommer löpande information såsom PM, startlistor etc. 
 
Hemsida  
http://idrottonline.se/GottneIF-Cykel/MastersSM2017 
 
Förslag boende  
Örnsköldsviks Turistbyrå, tel: 0660-881 00 turism@ornskoldsvik.se 
Bredbyns Gästgiveri, tel: 0661-107 10  info@bredbyn-gastgiveri.se 

 Näske Krog, Skulesjön, http://www.naskekrog.se/sv/boende.htm 
  
 

Bestämmelser   
Gällande trafikregler enligt Vägtrafikförordning samt av Länsstyrelsen och Polis utfärdade bestämmelser. 
Tävling sker på egen risk.  I övrigt gäller SCF:s tävlingsregler för landsväg. 

 

 
Program 
 
Fredag 30 juni 
Tempo Alla klasser, preliminär första start 13:00. 
Lördag 1 juli 
Linje Alla klasser, första start 09:00. 
Söndag 2 juli 
Partempo Alla klasser, första start 10:00. 
 
Tid för prisutdelning anges i PM. 
 
Inbjudan godkänd av Bo Lövstrand 
 
 

 
V ä l k o m n a ! 
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