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PM

Välkomna till SM i Torekov och Båstad 2018.

Tempoloppen arrangeras i Torekov 19 respektive 20 juni och linjeloppen i
Båstad 23 och 24 juni.

Program

Tisdag 19 juni Tempo
Klass Distans Starttid
Herr Junior 20 km 10:00
Dam Junior 20 km 11:00
Para 20 km 15:00

Medaljceremoni för de tre första i respektive klass så fort resultatlistor är
godkända. Preliminärt för juniorklasserna kl 12:30 och paraklasserna kl
17:00.

Onsdag 20 juni Tempo
Klass Distans Preliminär starttid
Dam Senior 30 km 15:00
Herr Senior 47 km 16:30

Medaljceremoni för de tre första i respektive klass så fort resultatlistor är
godkända. Preliminärt kl 17:00 för Dam Senior och kl 19:30 för
herrklassen.

Lördag 23 juni Linje
Klass Distans Starttid
Herr Junior 8 varv x 15,4 km = 123,2 km 12:00
Dam Senior 8 varv x 15,4 km = 123,2 km 15:30

Det kommer att vara masterstart uppför backen första gången för alla
klasser.
Medaljceremoni för de tre första i respektive klass så fort resultatlistor är
godkända. Preliminärt kl 16:00 för juniorerna och kl 19:30 för damerna.
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Söndag 24 juni Linje
Klass Distans Starttid
Dam Junior 4 varv x 15,4 km = 61,6 km 10:00
Herr Senior 12 varv x 15,4 km = 184,8 km 12:00

Det kommer att vara masterstart uppför backen första gången för alla
klasser.
Medaljceremoni för de tre första i respektive klass så fort resultatlistor är
godkända. Preliminärt kl 12:30 för damjuniorerna och kl 18:00 för
herrarna.

Tävlingskansli

I Torekov kommer tävlingskansliet att finnas vid målområdet.
Öppettider: Måndag  14:00 – 16:00

Tisdag  9:00 – 16:00
Onsdag   7:00 – 17:00

I Båstad kommer tävlingskansliet att finns i Turistbyrån på torget, ingång
på kortsidan.
Öppettider: Lördag 11:00 – 15:30

Söndag 9:00 – 12:00

Omklädning

Omklädning i skolan i Torekov och på hotell Skansen i Båstad, se kartor
på hemsidan. Toaletter kommer att finnas i start och målområdet. Använd
dessa och visa hänsyn till boende i området.

Banor

Se hemsidan.

Nummerlappar

Hämtas klubbvis och per dag i kansliet. På tempot ska nummerlappen
sitta på höger sida. På linjeloppet ska nummerlappar sitta på vänster sida.
Chip finns till uthyrning för 200:-.

Kontroll av tempocykel

Innan start, kom i tid. Cykelkontroll kan genomföras från 1 h innan start.

Signeringslistor

Linje: Upprop, kom i god tid.
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Resultatlistor

Finns på hemsidan och vid kansliet.

Definitivanmälan Tempo
Anmälan avseende tempomästerskap är preliminär. Anmäld cyklist som ej
avser att starta ska senast kl 15:00 två (2) dagar före respektive
tävlingsdag skriftligen återtaga sin anmälan vid kansliet eller till
sm2018@ckbure.se.

Lottning Tempo

Lottning sker efter kl 15.00 två dagar innan tävling då
efteranmälningstiden har gått ut.

Service och lagledarmöte

Servicebilar för tempo ska infinna sig vid start minst 5 minuter före
tävlandes starttid. Inför linjeloppen ska lagledare i förening som anmält
föreningsservice närvara vid lagledarmöte för respektive klass.
Lagledarmöten kommer att hållas på Hotel Skansen
Lagledarmöte HJ lördag 23 juni kl 10:30
Lagledarmöte DE lördag 23 juni kl 14:00
Lagledarmöte DJ söndag 24 juni kl 8:30
Lagledarmöte HE söndag 24 juni kl 10:30

Skräpzon och langning

Skräpzon kommer att finnas inom markerat område på linjebanan och ska
användas av cyklisterna. Både skräpzon och langningszonen kommer att
vara märkta med start och slut.

Parkering

Begränsad framkomlighet för biltrafik under tävlingsdagarna. Parkering
hänvisas till platser markerade på respektive karta över målområden i
Torekov och Båstad. Kartor finns på hemsidan.

Båstad

För boende och andra aktiviteter i Båstad se www.bastad.com
AFTER-BIKES PÅ HOTEL RIVIERA STRAND
Torsdag – lördag kl. 18-21. Det blir pastabuffé (129:-) och skönt häng
med resten av Cykel-Sverige.
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Information

På klubbens hemsida kommer det finnas löpande information så som
startlistor mm.
Hemsida: http://idrottonline.se/CKBure-Cykel/SM2018 eller
www.bastadbikeweek.se
E-post: sm2018@ckbure.se

Tävlingsledare: Mikael Jersby och biträdande Jonas Lekman.

Kompletterande information kan komma via jury-kommuniké.

PM är godkänt av chefskommissarie Kristofer Nennestam.

Välkomna!


