Tempo di Bornsjön den 5:e maj
Tävlingsform: tempotävling med landsvägsutrustning (tempoutrustning ej tillåten)
Tider: 17:15-19:00 anmälan och nummerlappsutdelning
18:00-18:25 start ungdomsklasser U1,U2 och N
18:30-19:30 start övriga klasser E,S och D
Regler för loppets genomförande:
-För fullständiga regler hänvisas till SCF:s hemsida.
-Startmellanrummet blir 30 eller 60 sekunder beroende på antalet startande.
-Cyklist skall infinna sig vid startplatsen senast 15 minuter före utsatt starttid för kontroll av
cykel.
-Tävlande som uppåkts får inte hjälpa till med farthållning eller ligga omedelbart bakom den
uppåkande cyklisten.
-Uppåkande cyklist ska, vid passerandet lämna ett avstånd i sidled på 2 meter.
-Efter 1 km ska den uppåkte cyklisten ha lämnat minst 25 meters avstånd till den andre.
Regler för utrustning:
-För fullständiga regler hänvisas till SCF:s hemsida.
-Hjulen ska ha minst 12 ekrar.
-Cykelns ram skall vara av traditionelllt utseende, byggd i form av en triangel. Den skall vara
konstruerad av raka eller avsmalnande rör så att formen på varje del kan innefattas av en rak
linje.
-Endast traditionell typ av styre får användas
-Det är förbjudet att använda icke väsentliga klädespersedlar, eller föremål som är avsedda att
minska luftmotståndet.
Banan:
Start vid utfarten från hemvärnets anläggning i Vällinge.
Mål vid infarten till hemvärnets anläggning i Vällinge.
Ungdomsklasser och nybörjare vänder vid Norsborgs vattenreningsverk. Banan är ca 10 km.
Övriga klasser cyklar medurs runt Bornsjön. Banan är ca 19 km.
Transport till och från tävling:
Med bil kör ni till startplatsen västerifrån. Från tävlingen kör ni via Norsborg.
Allt för att minimera biltrafik i riktning mot de tävlande.
Anmälan, licens och nummerlapp:
Licensnummer anges vid anmälan. Engångslicens kan lösas på plats för 75:- och berättigar till
start i sportklassen och ungdomsklass (S, D, U2).
Nummerlappar delas ut vid anmälan. OBS! tag med egna säkerhetsnålar!
Startande lämnar 100:- i pant för nummerlapp som återfås vid återlämnande.
Klasser:
E
Elit och HJ (snabba), H Vet (snabba)
S
H Senior och P15-16, HJ (lugnare), H Sen, H Vet (lugnare) och H Sport (engångslicens)
D
Damer, DJ, DE och D vet och D Sport (engångslicens)
U2
P 13-14, F 15-16
U1
P11-12, F 11-12, F 13-14
N
Nybörjare

Start & målplats

Vändpunkt ungdom och nybörjare

Tillfart tävling

Utfart tävling

