PM
Svenska Mästerskapen i Mountainbike XCO
19-20 September
Vi vill hälsa alla licensierade mountainbikecyklister varmt välkomna att delta i Svenska
Mästerskapen i mountainbike XCO i Skatås friluftsområde i Göteborg.

Anpassningar till rådande omständigheter på grund av Covid-19
SM arrangemanget anpassas till direktiv från Folkhälsomyndigheten samt Svenska
Cykelförbundet. Detta innebär:
• Maximalt 50 personer får vistas inom tävlingsområdet, funktionärer exkluderade.
• SM genomförs enbart i klasser med SM-status (se startschema). F/P under 13 år
exkluderas. Inga nybörjarklasser. Maximalt 50 startande per åldersklass/startgrupp.
Totalresultat från tävlingshelgen 5-6/9 (IKHP Huskvarna / Hallby IF) är seedningsgrundande för deltagande samt placering i startfålla enligt SCF:
https://scf.se/mountainbike/seedning-mtb-xco-sm-2020/. Resterande platser i
respektive klass/startgrupp fördelas efter anmälningsdatum upp till 50 deltagare per
start/klass. De som inte är seedade lottas in till startordning.
• Deltagare skall komma så sent som möjligt till tävlingsområdet och sedan lämna direkt efter
genomförd tävling. Ingen publik är tillåten i tävlingsområdet.
• Det finns ingen möjlighet till dusch eller omklädning, enbart event-toaletter med alcho-tvål.
• Samtliga deltagare i startgruppen ska ha hunnit lämna tävlingsområdet helt innan nästa
startgrupp släpps in på tävlingsområdet.
• Tävlingsdeltagare får endast ha en medföljande person. Medföljande får inte vistas i
tävlingsområdet eller längs banan.
• Langning och Teknisk zon, 2st västar/passerkort per klubb kommer delas ut. Dessa måste
användas för att ta sig till tekniskzon & langning. OBS! ENDAST de med väst och
passerkort kommer få tillträde till tävlingsarenan. Ingen langning i F/P13-14

Tävlingsområde
Tävlingsplatsen är belägen i Skatås motionsområde, infart från Delsjövägen vid Töpelsgatan och
vidare upp mot Brudaremossen. Adress: Brudaremossen 20.
Googlemaps: CK Master MTB Race Tävlingsplats.

Lisebergsbyn Kärralund

Karta tävlingscentrum

Parkering:
Vi hänvisar till de allmänna parkeringar som finns i närområdet, samt ställplats för husbilar vid
Skatås motionscentrum. Observera att vissa av dessa parkeringar är avgiftsbelagda. Vi vill också
påminna deltagare om att själva ta ansvar för att följa gällande rekommendationer om att hålla
avstånd till varandra, medföljande och allmänhet. En del i detta är att deltagarna själva sprider ut
sig på de parkeringar som finns, samt lämnar plats för andra så snart de har tävlat färdigt för att
undvika trängsel. Eftersom det inte är tillåtet att uppehålla sig på tävlingsområdet annat än för att
tävla har vi ställt upp toaletter på de parkeringar som ligger närmast.

Översiktskarta parkeringar och toaletter.

Efteranmälan
Efteranmälan är möjlig fram till torsdagen den 17 september kl. 15:00 och skall göras via
Sportstiming (https://www.sportstiming.se/event/7850). Notera att du i och med anmälan har
godkänt att resultat, lista över deltagare och eventuella bilder får publiceras på
www.mountainbikesm.se och i våra övriga mediala kanaler. All tävling och träning sker på egen
risk. Svenska Cykelförbundets tävlingsregler gäller. Licens och föreningstillhörighet samt chip är
obligatorisk i alla klasser. Chip kan hyras för 40kr för ungdomsklasser och 200kr för övriga. Ej
återlämnat hyrchip debiteras med 1000kr.Har man inte ett fungerande chip i chipkontrollen kan
chip hyras i sekretariatet.

Efteranmälningsavgifter
D/H Senior
D/H Junior
F/P 15-16
F/P 13-14
Veteran

1000kr
900kr
900kr
900kr
900kr

Lagledarmöten
Lagledarmölte kommer att hållas tävlingsdagarna klockan 07:00 vid sekretariatstältet, beläget vid
infarten till Hästhagarna vid Brudaremossen 20.

Nummerlappar
Nummerlappar hämtas individuellt vid sekretariattältet som är beläget vid infarten till Hästhagarna
vid Brudaremossen 20. Nummerlappsutdelningen är öppen fredag 17:00 till 20:00 samt på
tävlingsdagarna från klockan 06:30. Nummerlapp får ej vikas.

Skräpzoner och teknisk zon runt tävlingscentrum start/målområdet
En dubbelriktad kombinerad langnings- och teknisk zon är arrangerad i omedelbar närhet till
tävlingscentrum. Lagning är ej tillåten i F/P13, F/P14 och F15-16. Cyklist har tillgång till langning
två gånger per varv och till teknisk zon tre gånger per varv. Skräpzoner finns markerade i
anslutning till tävlingsområdet. Högst två personer per klubb får vistas samtidigt i langnings- och
teknisk zon. Klubbkläder och langningskort ska bäras, dessa erhålls i sekretariatet.

Startschema
Dag 1, lördagen den 19 september
Start
07:30
08:00
09:30
11:00
11:02
13:30
13:34
13:34
13:34
15:30
17:30

Klass
P13
P13
P14
F15-16
F13-14
H50
D30
D40
D50
H30
H40

Distans
Uppvärmning
3x4,2 km
3x4,2 km
3x4,2 km
2x4,2 km
4x4,2 km
4x4,2 km
4x4,2 km
4x4,2 km
5x4,2 km
5x4,2 km

Dag 2, söndagen den 20 september
Start
07:30
08:00
10:00
11:45
13:45
13:47
16:00

Klass
P15
P15
P16
Herrar Junior
Damer Senior
Damer Junior
Herrar Senior

Distans
Uppvärmning
4x4,2 km
4x4,2 km
5x4,2 km
6x4,2 km
4x4,2 km
7x4,2 km

A- och B-spår
A-spåret vid SM-hoppet kommer att vara stängt för klasserna P13, P14, F13-14 och F15-16 samt
under startvarvet i samtliga klasser.

In- och utcheckning till tävlingsområdet samt start
Incheckning till tävlingsområdet kan ske så snart som föregående tävlingsblock lämnat densamma
vid sekretariatstältet, se karta. Åkare skall vara i startfållan senast 10 minuter innan start. Efter
målgång ska deltagarna ta sig ut ur tävlingsområdet via check-outen där man prickar av sig så att
vi vet när det är klart att släppa in nästa startblock till start. Bryter du tävlingen meddela snarast
kommissarie eller funktionär vid mål. Cyklisternas funktionärer (för ex langning) som ska in på
området ska gå samma väg som cyklisterna. Det kommer finnas möjlighet att ställa upp
rullar/trainers innanför tävlingsområdet. Dessa lyfts senare ut av CK Master funktionärer.

GPS-Tracking i Herrar och Damer Senior
Vid incheckning i tävlingsområdet kommer de 10 bäst rankade i Herrar och Damer Senior erhålla
en GPS-enhet. Enheten mäter 66x37x21 mm och väger 64 gram. Enheten ska bäras i ryggficka
eller tejpas på cykel. Tejp och fästmaterial kommer att finnas vid incheckning. Enheten kom
erbjuda publik som inte är på plats att live följa åkarna runt banan.

Information/kontakt
Tävlingsledare: Viktor Recina:
Eventledare: Daniel Dandenell
Chefskommissarie: Mikael Nystrand

viktor.recina@hotmail.com
daniel.lagersten@gmail.com
foxenlvg@gmail.com

0705-371687
076-0522277
0725-169191

OBS! Arrangörerna förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.

CK MASTER hälsar er hjärtligt välkomna till årets
XCO SM i Göteborg!

