Inbjudan till
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 inklusive banan, 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. Mer detaljerad information angående samlingsplatser för startande i
kommande PM. 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, utan skall stanna vid parkeringen eller annan anvisad
plats (mer detaljerad information kommer).
• 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 ungdomsklasserna.
OBS! Vi förbehåller oss rätten att genomföra ändringar och hänvisar därför till gällande PM på
sajten https://mountainbikesm.se/

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
Parkering:
ZON-parkering klubbvis enligt PM med anvisning på plats.

Lisebergsbyn Kärralund

Start/Mål
Sekretariat

Avlastning

Anmälan:
Anmälan skall göras via Sportstiming (https://www.sportstiming.se/event/7850) och anses bekräftad
då cyklisten finns med listan över anmälda i systemet (Sportstiming). Anmälningstiden utgår
tisdagen den 8 september. 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.

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

500kr
400kr
400kr
400kr
400kr

Efteranmälan
Efteranmälan är möjlig fram till kl. 15.00 den 17 september. Vid efteranmälan utgår en extra avgift
på 500 kr per deltagare.

Avanmälan/DNS
Avanmälan med återbetald startavgift möjlig fram till sista ordinarie anmälningsdatum, tisdagen
den 8 september.

Tidtagning
Svenska Cykelförbundets chipsystem kommer att användas.

Lagledarmöten
Information om eventuellt lagledarmöte i kommande PM.

Priser
Inga prisutdelningar kommer att hållas SM-medaljer i samtliga klasser delas ut i efterhand.

Fotografering
Pallplats 1, 2, 3 fotografering sker på COVID-anpassad prispall direkt efter målgång, om inte
tveksamheter runt resultatet råder och/eller det blir en målfotobedömning.

Nummerlappar
Nummerlappar hämtas ut klubbvis i sekretariatet fredagen den 18/9 klockan 17:00-20:00. För att
minimera smittspridning hämtas nummerlapparna av en person/bud per klubb.

Provkörning av tävlingsbanan
Banan är uppmärkt för träning från och med 14 september. Bandning och uppmärkning för tävling
är klart senast klockan 17:00 den 18 september. Under tävlingsdagarna är träning tillåten fram till
07:30 samt efter sista målgång. Dessutom kommer tid till uppvärmning på banan ges innan
respektive start så snart föregående startblock lämnat tävlingsområdet. Tillgänglig tid för
uppvärmning på banan kan således variera mellan startblocken. All träning på banan sker på egen
risk.

Banbeskrivning
Banorna går i klassisk Göteborgsterräng, det innebär att du som gillar tekniska stigar med en hel
del rötter och stenar inte kommer bli besviken. SM-banan innehåller alternativa A/B* spår på två
ställen där A-spår är dropp. Alla varven går i kuperad terräng med kortare och längre klättringar
och snabba utförskörningar. För kartor och banprofil se mountainbikesm.se.
*Not: Vi förbehåller oss rätten att stänga av A spår i enskilda klasser respektive första varvet eller
av annat säkerhetsskäl.

Resultat
Resultatlistan presenteras på: mountainbikesm.se, samt sportstiming.se/scf.

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 och F/P14. Cyklist har tillgång till langning två gånger
per varv och till teknisk zon tre gånger per varv. Skräpzoner finns markerade i anslutning till
tävlingsområdet. Endast en person per klubb får vistas samtidigt i langnings- och teknisk zon.
Klubbkläder och langningskort ska bäras, dessa erhålls vid lagledarmötet.

Cross Country (XCO), Dag 1, lördagen den 19 september
Start
07:30
08:00
09:30
11:00
11:02
13:30
13:30
13:30
15:30
15:32
17:30

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

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

Seedning ungdomar och veteraner
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-xcosm-2020/. Resterande platser i respektive klass/startgrupp fördelas efter anmälningsdatum upp till
50 deltagare per start/klass. Åkare släpps in på startområdet för uppvärmning så snart föregående
startblock lämnat densamma. Åkare skall vara på start 10 minuter innan aktuell starttid.

Cross Country (XCO), 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

Seedning Junior och Senior
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-xcosm-2020/. Resterande platser i respektive klass/startgrupp fördelas efter anmälningsdatum upp till
50 deltagare per start/klass. Åkare släpps in på startområdet för uppvärmning så snart föregående
startblock lämnat densamma. Åkare skall vara på start 10 minuter innan aktuell starttid.

Sjukvård
Läkare och akutsköterskor finns vid tävlingscentrum. Närmaste sjukhus är Östra Sjukhuset,
Rondvägen 3, 416 50 Göteborg, Sverige.

Servering
För att minimera risken för smittspridning kommer ingen servering att finnas. I samarbete med ICA
Focus, PRONTO kan mat beställas levererat med cykelbud till lämplig plats för förtäring utanför
tävlingsområdet

Boende
För tips på boende, se mountainbikesm.se/boende.
Tävlingsjury:

För samtliga klasser gäller Svenska Cykelförbundets tävlingsregler del 1, 4, 12 och 17. Allt
tävlande sker på egen risk.

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.
Inbjudan godkänd av chefskommissarie Mikael Nystrand

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

