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PM
Svenska Mästerskapen i Mountainbike
XCT (tempo), XCC (kortbana) och XCO (cross-country)

5-8 Augusti
Vi vill hälsa alla cyklister och deltagare varmt välkomna till Svenska Mästerskapen i mountainbike,
Skatås friluftsområde i Göteborg. Adress: Brudaremossen 20.

Anpassningar till rådande omständigheter på grund av Covid-19
SM arrangemanget anpassas till direktiv från Folkhälsomyndigheten samt Svenska
Cykelförbundet. Detta innebär:
• Maximalt 900 deltagare och 600 personer som utgör publik får vistas inom tävlingsområdet
inklusive banan funktionärer exkluderade.
• In- och utpassage till tävlingsområdet sker via huvudentrés Check-in & Check-out

kontroll.
•
•

•
•

Det finns ingen möjlighet till dusch eller omklädning, enbart event-toaletter med alcho-tvål.
Langning och Teknisk zon är en begränsad yta där max en (1) person per tävlingsåkare får
vistas. Krav; Klubbtröja och axelbandet ”Teknisk Support” krävs. Banden finns i
begränsad upplaga och hämtas vid ut inpasseringen till langningzon. OBS! Ingen langning ,
endast teknisk support på torsdagens XCT tävlingar.
Handsprit finns placerat vid toaletter och servering.
Håll avstånd, visa omtanke!

Tävlingsområde
Tävlingsplatsen är belägen i Skatås motionsområde, infart från Delsjövägen vid Töpelsgatan och
vidare upp mot Brudaremossen. Dusch och omklädning kan på grund av rådande omständigheter
inte erbjudas. Parkering sker utanför tävlingsområdet förutom för bokade teambilar.

Lisebergsbyn
Kärralund

Entré in/ut
checkning

In/ut ställplats

Sekretariat

Avfart Delsjön/Brudarebacken
Kärralund
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Parkering
Respektera skyltning och använd parkeringsplatser. Teamplatser i arenaområdet samt ställplatser
förbokas via hemsidan, mountainbikesm.se

Områdeskarta
Respektera Covid-regleringen och använd endast in och utcheckningskontrollen vid Entrén för all
in och utpassering till och från tävlingsområdet

Efteranmälan
Efteranmälan i tävlingsklass är möjlig fram till kl. 15.00, två (2) dagar före respektive tävling på
www.mountainbikesm.se/anmalan
Efteranmälningsavgifter per tävlingsdag är följande:
D/H Senior
1000kr
D/H Junior
1000kr
F/P 15-16
800kr
F/P 13-14
800kr
F/P 11-12
300kr
F/P 9-10
300kr
Veteran
800kr
U/D/H Sport 400kr
Nybörjare
100kr
Vid efteranmälan på plats i nybörjarklass och i U/D/H sport sker betalning via Swish eller kontant
betalning. Licens och föreningstillhörighet är obligatorisk i alla klasser utom nybörjarklasser.
Transponder obligatoriskt för alla klasser utom sport och nybörjarklasser. Transponder kan hyras
för 40kr för ungdomsklasser och 200kr för övriga. Ej återlämnad transponder debiteras med
1000kr.
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Engångslicenser
Licens och föreningstillhörighet är obligatorisk. Klubbtillhörighet i CK Master kan lösas på plats för
500kr. Engångslicens kan lösas i god tid via onlinetjänsten ”CardSkipper” och då rabatteras
startavgiften med samma summa.
Engångslicens genomförs via Svenska cykelförbundet här:

https://scf.se/swe-cycling-club/
Lagledarmöten
Lagledarmöte för XCT hålls vid tävlingscentrum torsdag 5 augusti kl 07:00
Lagledarmöte för XCC hålls vid tävlingscentrum fredag 6 augusti kl 09:00
Lagledarmöte för XCO ungdom & veteraner hålls vid tävlingscentrum lördag 7 augusti kl 07:00
Lagledarmöte för XCO juniorer och seniorer hålls vid tävlingscentrum lördag 8 augusti kl 07:30
Samtliga lagledarmöten filmas live Facebook och publiceras digitalt via länk på hemsidan
mountainbikesm.se i efterhand, men frågor till tävlingsledare eller kommissarie kan bara besvaras
på plats under lagledarmötet.

Nummerlappar
Nya nummerlappar erhålls för varje ny start. Nummerlappar delas ut individuellt i sekretariatet från
och med klockan 13:00 dagen före varje gren. Hämta ut din nummerlapp senast 2 timmar innan
start.

Tidtagning
Tidtagning sker med transponder utom i nybörjar och sportklasser. Det är upp till åkaren att ha ett
både fungerande och registrerad transponder. Risken finns att åkare utan fungerande transponder
inte får något resultat.

Transponderkontroll
Transponderkontroll finns vid sekretariatet och görs helst i samband med att man hämtar ut sin
nummerlapp. Det är upp till varje åkare att se till att ha en fungerande transponder med rätt IDregistrerat på Sportstiming.

Provkörning av banorna
Officiell träning på banan, onsdag den 4 augusti klockan 13:00 – 18:00. Träning på banan på
tävlingsdagarna tillåten fram till första start samt efter sista målgång på egen risk. Träning på XCCbanan (gäller junior & elit) är endast tillåten på tävlingsdagen 8:30-9:40. Övrig tid strängt
förbjuden pga. kollisionsrisk.

A- och B-spår XCO
A-spåret vid SM-hoppet kommer att vara stängt för klasserna F/P9-10, F/P11-12, F/P13-14,
U/D/Hsport och på XCT (torsdagen) samt under startvarvet i samtliga klasser.

Skräpzoner och teknisk zon runt tävlingscentrum start/målområdet
En dubbelriktad kombinerad langnings- och teknisk zon är arrangerad i omedelbar närhet till
tävlingscentrum. Under XCO har cyklist tillgång till langning två gånger per varv och till teknisk zon
tre gånger per varv. Under XCC finns möjlighet till langning en gång per varv och teknisk zon två
gånger per varv. Skräpzoner finns markerade i anslutning till tävlingsområdet. I langnings- och
teknisk zon skall klubbtröja och axelbandet ”teknisk support” bäras, som erhålls vid inpassering till
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tekniskzon. Max en support per tävlande. Ingen langning är tillåten i klasserna F/P9-10 och F/P1112. Ingen langning tillåten på torsdagen under XCT-tävlingen.

Klasser som inte har SM-status
Klasserna F/P9-10, F/P11-12, H60, Dsport, Hsport och nybörjare innehar inte SM-status, varken i
tempo (XCT) eller cross country (XCO). Dessa klasser tävlar i CK Master MTB Race.

Segerceremoni
Segerceremoni med utdelning av SM-medaljer och blommor till podiet kommer att ske i anslutning
till Cafét nära målfållan i direkt anslutning till respektive mästerskapstävlings avslutande. Topp fem
förväntas närvara under hela segerceremonin. Prisutdelning för icke SM-klasser sker enligt
schema. Nybörjare får medalj i samband med målgång.

80% regeln:
SM-klassade tävlingar tillämpar 80% regeln vilket cyklister som riskerar att bli varvade plockas av
banan.

GPS-Tracking i Herrar och Damer Senior
Vid inpassage i startområdet kommer de 10 bäst rankade i Herrar och Damer seniorerna 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 kommer
användas i livesändningen för att följa åkarna runt banan).

Publicering av resultat
Sker digitalt på Sportstiming. Podiet publiceras direkt efter att femte åkaren gått i mål.

Pluggade styrändar gäller!
Fortsättning nästa sida
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Tävlingsdag 1
Torsdag den 5 augusti - Individuell Start, Tempo (XCT),
Start
Klass
Distans
08:00
P9-10
3,5 km
08:25
F9-10
3,5 km
08:40
P11-12
4,0 km
09:15
F11-12
4,0 km
Prisutdelningar Gothenburg MTB Race XCT
10:00
P13-14
4,0 km
11:00
F13-14
4,0 km
11:50
P15-16
4,7 km
12:50
F15-16
4,7 km
13:30
D30
4,7 km
14:10
D40
4,7 km
14:50
D50
4,7 km
15:30
H30
4,7 km
16:10
H40
4,7 km
17:00
H50
4,7 km
17:40
H60
4,7 km
OBS! Ingen langning, endast teknisk support på torsdagens XCT tävlingar.
Start i Tempo (XCT)
Startlistan presenteras på anslagstavla vid flaggstängerna vid entrén/sekretariatet samt på
https://mountainbikesm.se/. Start var 30:e sekund. Åkare skall vara på plats senast 5 minuter innan
utsedd starttid.
Seedning i Tempo (XCT)
Seedning Ungdom och Master XCT
1. Ungdom- och Mastercup totalställning
2. Lottning
Startordning i F/P9-10 och F/P10-12 lottas. Startlistan presenterad på anslagstavla vid
tävlingscentrum samt på https://mountainbikesm.se/. Start var 30:e sekund växelvis från två fållor.
Åkare skall vara på plats senast 5 minuter innan utsedd starttid.
Prisutdelning
Prisutdelningar för SM i XCT (13år upp till H/D50) i direkt anslutning till varje avslutad klass och
annonseras endast ut i högtalaren i samband med prisceremonin.
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Tävlingsdag 2
Fredagen den 6 augusti – Kortbana (XCC)
Tävlingen i kortbana (XCC) kommer att ske på en 1350 meter lång bana enligt schemat nedan.
Banan är endast öppen för träning 8:30-9:40 på tävlingsdagen. Övrig tid strängt förbjuden pga.
kollisionsrisk.
Start
10:00
11:00
12:00
13:00

Klass
HJUN
DJUN
DSEN
HSEN

Distans
7 varv
6 varv
7 varv
8 varv

Åkare skall vara på start senast 10 minuter innan starttid. Prisutdelning klassvis i direkt anslutning
till varje avslutad klass och annonseras endast ut i högtalaren i samband med prisceremonin.
Seedning i kortbana (XCC)
Grupp 1:
1. Fjolårets XCC vinnare (ingen vinnare 2020)
2. UCI poäng
3. SWE Cup totalställning
Grupp 2:
4. Lottning

Nybörjarklasser, fredag den 6 Augusti
Start
14:00
14:20

Klass
Nyb 6-7
Nyb 8-10

Distans
15 minuter
10 minuter

Öppen för alla barn, klubbtillhörighet ej nödvändig. Efteranmälan är möjligt fram till 13:00.
Nybörjarna kommer att få köra en förkortad version av XCC/kortbanan runt start och målområdet
inom den angivna tiden. Alla får medalj vid målgång. Föräldrar får springa med men måste undvika
att vistas på själva banan i den mån det går. Håll avstånd och visa hänsyn! Det skall vara roligt!

Damer och herrar Sport och U- sport Cross Country (XCO), fredag den 6 Augusti
Start
15:00
15:02
15:04

Klass
HSport
DSport
Usport

Distans
3 x 4,0 km
3 x 4,0 km
1 x 4,0 km

Licens och föreningstillhörighet är obligatorisk. Klubbtillhörighet i CK Master kan lösas på plats för
500kr. Engångslicens kan lösas för 260kr och då rabatteras startavgiften med samma summa.
Åkare skall vara på start senast 10 minuter innan starttid.
Prisutdelning för sportklasser sker ca 16:30 vilken annonseras 5 minuter före i högtalarna.
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Tävlingsdag 3
Cross Country (XCO), lördagen den 7 augusti
Start
Klass
Distans
8:00
P9-10
1x3,5 km
8:10
F9-10
1x3,5 km
8:50
P11-12
2x3,5 km
9:40
F11-12
2x3,5 km
Prisutdelningar Gothenburg MTB Race XCO
10:40
P13-14
3x4,0 km
11:50
F13-14
2x4,0 km
13:10
D30
5x4,0 km
13:10
D40
5x4,0 km
13:10
D50
5x4,0 km
15:00
H30
6x4,0 km
15:02
H40
6x4,0 km
16:20
H50
5x4,0 km
16:20
H60
5x4,0 km
Start:
Åkare skall vara på start senast 15 minuter innan starttid.
Seedning
Seedning Ungdom XCO
1. Resultat XCT
2. Lottning
Seedning Master XCO
1. Topp 3 Mastercup totalställning (dessa behöver dock ställa upp till start i XCT för att
behålla denna fördel)
2. Resultat XCT
3. Lottning
Om man ej deltagit i XCT sker start längst bak i klassen.
Prisutdelning
Prisutdelningar för SM i XCO (13år upp till H/D50) sker i direkt anslutning till att 1an till 5an utsetts
och annonseras endast ut i högtalaren i samband med prisceremonin.
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Tävlingsdag 4
Cross Country (XCO), söndagen den 8 augusti
Start
8:30
9:40
9:42
11:10
13:20
15:30

Klass
P15-16
Damer Junior
F15-16
Herrar Junior
Damer Senior
Herrar Senior

Distans
4x4,0 km
5x4,0 km
3x4,0 km
6x4,0 km
7x4,0 km
8x4,0 km

START
Åkare skall vara på start senast 15 minuter innan starttid.
Seedning Junior och Senior
Grupp 1:
1. Fjolårets XCO vinnare
2. Topp fem XCC
3. UCI poäng (efter senaste uppdateringen tisdagen innan XCO’t)
4. SWE Cup ställning
Grupp 2:
5. Lottning

Tävlingsjury:
Kari Pakkanen
Daniel Öhman
Claes Andersson
Christer Johansson
För samtliga klasser gäller Svenska Cykelförbundets tävlingsregler del 1, 4, 12 och 17.
Allt tävlande sker på egen risk.

Kontakt
Eventledare: Daniel Dandenell
Tävlingsledare: Viktor Recina
Chefskommissarie: Kari Pakkanen

daniel.lagersten@gmail.com
viktor.recina@hotmail.com
info@cykelbutiken.nu

076-0522 277
070-5371 687
073-1803 228

OBS! Arrangörerna förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet. Ändringar
annonseras på tävlingens Facbook sida och publiceras på sajten under inbjudan/PM så
snart som möjligt.
PM godkänd av chefskommissarie Kari Pakkanen

Mer information hittar du här:
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Tävlande:
Se anmälningslistor, resultat. Se
https://www.sportstiming.se/scf
Event:
För publik, team, medtävlande. Se https://mountainbikesm.se/
Annonsering:
Nyheter och uppdateringar annonseras via Facebooksidan /mountainbikesm
SOME/Instagram:
Vi publicerar och gillar att ni delar bilder på Instagram @mountainbikesm @gothenburgmtbrace
#mtbsm2021 #mtbrace #hjältesaga #Göteborg #swecycling #ckmaster
Gilla våra sponsorer för de gillar er!

Hjärtlig välkomna till MTB SM 2021 i Göteborg!
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