Inbjudan till
Svenska Mästerskapen i Mountainbike
Stafett, XCC, Tempo och XCO

4-8 Augusti
Vi vill hälsa alla cyklister och deltagare varmt välkomna till Svenska Mästerskapen i mountainbike i
Skatås friluftsområde i Göteborg.

Tävlingsområde
Tävlingsplatsen är belägen i Skatås motionsområde, infart från Delsjövägen vid Töpelsgatan och
vidare upp mot Brudaremossen. Dusch och omklädning finns i anslutning till tävlingsområdet.
Parkering sker utanför tävlingsområdet förutom för bokade teambilar, se vidare under avsnitt
”Uppställning av teamtält och teambilar”.

Lisebergsbyn Kärralund

Start/Mål
Sekretariat
Dusch/Omkl
Café
Parkering

Anmälan:
Anmälan skall göras via IndTA och anses bekräftad då cyklisten finns med listan över
anmälda i IndTA. Anmälningstiden utgår tisdagen den 20:e juli.
För varje i vederbörlig ordning anmält lag till USM samt Senior i stafettskall skriftlig uppgift om
deltagares namn lämnas till SM-kansliet senast två (2) timmar före fastställd tid för start.
Länkar till respektive evenemang finns på www.mountainbikesm.se.
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 är obligatorisk i alla klasser utom nybörjarklasser. Chip obligatoriskt
för alla klasser utom sport och nybörjarklasser. 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
Ungdom
Veteran
D/H Sport
Nybörjare

500kr
400kr
400kr
300kr
400kr
300kr
100kr

Efteranmälan
Efteranmälan i tävlingsklass är möjlig fram till kl. 15.00, två (2) dagar före respektive tävling. Vid
efteranmälan utgår en extra avgift på 500 kr per deltagare. Efteranmälan i nybörjarklassen medför
ingen extra avgift. Efteranmälan i D/H sport görs med en extra avgift på 100kr utöver ordinarie
anmälningsavgiften. Vid efteranmälan på plats i nybörjarklass och i D/H sport sker betalning via
Swish eller kontant betalning.

Avanmälan/DNS
Senast kl 15.00 tisdagen den 4 augusti skall åkare som ej ska delta
skriftligen återta sin anmälan. Definitivanmäld cyklist som inte kommer till
start och inte är avanmäld eller kan uppvisa läkarintyg som styrker sjukdom eller skada,
skall erlägga fastställd straffavgift till SCF. Individuellt anmäld cyklist är avstängd från allt
tävlande intill dess straffavgift erlagts.

Klasser som inte har SM-status
Klasserna F/P9-10, F/P11-12, Dsport, Hsport och nybörjare innehar inte SM-status, varken i tempo
(XCT) eller cross country (XCO).

Tidtagning
Svenska Cykelförbundets chipsystem kommer att användas.

Lagledarmöten
Lagledarmöte för XCR hålls vid tävlingscentrum onsdag 4 augusti kl 13:00
Lagledarmöte för XCT hålls vid tävlingscentrum torsdag 5 augusti kl 07:30
Lagledarmöte för XCC hålls vid tävlingscentrum fredag 6 augusti kl 09:00
Lagledarmöte för XCO ungdom & veteraner hålls vid tävlingscentrum lördag 7 augusti kl 08:00
Lagledarmöte för XCO juniorer och seniorer hålls vid tävlingscentrum lördag 8 augusti kl 08:00

Priser
SM-medaljer i samtliga klasser med SM-status. Pokaler och/eller varupriser i övriga klasser

Nummerlappar
För elit- och juniorklasser utlämnas nummerlappar i samband med licenskontroll xx xx Ska
licenskontroll föreligga eller delas alla nummerlappar ut i kuvert?. För övriga klasser utdelas
nummerlappar klubbvis från onsdagen klockan 08:30 samt dagligen 1 timma innan första start.

Provkörning av banorna
Officiell träning på banan, tisdag den 3 augusti klockan 13:00 – 18:00. Träning på banan på
tävlingsdagarna tillåten fram till första start samt efter sista målgång 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. Alla varven går i kuperad terräng med kortare och
längre klättringar och snabba utförskörningar. För kartor och banprofil se mountainbikesm.se.

Resultat
Resultatlistan presenteras på: mountainbikesm.se, samt swecyclingonline.se/.

Skräpzoner och teknisk zon runt tävlingscentrum start/målområdet
En dubbelriktad kombinerad langnings- och teknisk zon är arrangerad i omedelbar närhet till
tävlingscentrum. Under XCO, XCT och XCR 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 klubbkläder och langningskort bäras, dessa erhålls vid
lagledarmötet. Ingen langning är tillåten i klasserna F/P9-10 och F/P11-12.

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

Distanser och starttider:
Under SM-veckan kommer följande tävlingar att genomföras:








Onsdag den 4 Augusti – Stafett (XCR)- ungdom och senior
Torsdag den 5 Augusti – Individuell start (XCT) – ungdomar och veteraner
Fredag den 6 Augusti – kortbana (XCC) – junior och senior
Fredag den 6 Augusti – Cross country (XCO) – damer och herrar sport
Lördag den 7 Augusti - Cross country (XCO) – ungdomar och veteraner
Söndag den 8 Augusti - Cross country (XCO) – F/P15-16, junior och senior

Detaljerad information för de olika tävlingsmomenten och dagarna nedan.

Stafett (XCR), onsdagen den 4 Augusti
Start

Klass

14:00
15:30

Ungdom
Senior

Antal
sträckor
3
3

Distans
1, 2 och 3 x 3,8 km
3, 4 och 5 x 4,0 km

Lagets medlemmar skall meddelas sekretariatet senast två timmar innan start. För rätt att starta
skall lagets samtliga tre medlemmar finnas på startplatsen för inskrivning vid
tiden för upprop till start för sträcka 1. Samtliga i laget skall tillhöra samma förening.
Ungdomsstafett
Lag skall innehålla cyklister med en sammanlagd ålder, uppnådd under kalenderåret, av högst 41
år. Ålder för Flickor minskas med två (2) år.
Seniorstafett
Lag skall innehålla minst en (1) tävlande med Masters-, Men Junior- , Women U23 eller Women
Elite-licens.

Individuell Start, Tempo (XCT), torsdag den 5 Augusti
Start
08:30
09:30
10:00
10:50
11:30
12:00
12:30
13:50
Prisutdelning
14:30
15:10
Prisutdelning

Klass
P13-14
F13-14
P11-12
F11-12
P9-10
F9-10
P15-16
F15-16
Ungdomar
D30, D40, D50
H30, H40, H50, H60
Veteraner

Distans
2x3,8 km
2x3,8 km
1x3,8 km
1x3,8 km
1x3,8 km
1x3,8 km
2x4,0 km
2x4,0 km
2x4,0 km
2x4,0 km

Start i Tempo (XCT)
Ordningen i individuell start sker enligt seedning i SWE-cup där ledaren startar sist. 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 15 minuter innan utsedd starttid.

Kortbana (XCC), fredag den 6 Augusti
Tävlingen i kortbana (XCC) kommer att ske på en 1,6 km lång bana enligt schemat nedan.
Start
10:00
11:00
12:00
13:00

Klass
HJUN
DJUN
DSEN
HSEN

Distans
30min + 2 varv
30min + 2 varv
40min + 2 varv
40min + 2 varv

Seedning i kortbana (XCC)
Placering i startfållorna i XCC är enligt resultat från seedning i följande ordning; UCI-poäng,
placering SWE-cup. Efteranmälan innebär startplats längst bak i klassen. Åkare skall vara på start
senast 20 minuter innan starttid.

Damer och herrar Sport, Cross Country (XCO), fredag den 6 Augusti
Start
14:00
14:02

Klass
HSport
DSport

Distans
3x3,8 km
3x3,8 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.
Placering i startfållorna lottas.

Cross Country (XCO), Dag 1, lördagen den 7 Augusti
Start
9:00
10:00
11:00
11:40
12:20
13:00
Prisutdelning
13:40
13:50
14:10
14:10
14:10
16:20
16:22
16:24
16:24
Prisutdelning

Klass
P13-14
F13-14
P11-12
F11-12
P9-10
F9-10
Ungdomar
Nyb 6-7
Nyb 8-10
D30
D40
D50
H30
H40
H50
H60
Veteraner

Distans
3x3,8 km
3x3,8 km
2x3,8 km
2x3,8 km
1x3,8 km
1x3,8 km
10 min
15 min
4x4,0 km
4x4,0 km
3x4,0 km
5x4,0 km
5x4,0 km
4x4,0 km
4x4,0 km

Seedning ungdomar och veteraner
Placering i startfållan i XCO bestäms av resultatet i XCT. Om man ej deltagit sker start längst bak i
klassen. I ungdomsklasserna skall åkare skall vara på start senast 20 minuter innan starttid, i
övriga klasser senast 15 minuter.

Cross Country (XCO), Dag 2, söndagen den 8 augusti
Start
09:00
09:02
10:30
10:32
Prisutdelning
12:30
15:00
Prisutdelning

Klass
P15-16
F15-16
Herrar Junior
Damer Junior
F/P 15-16
Damer Senior
Herrar Senior
D/H Senior

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

Seedning Junior och Senior
Till grupp 1, som erhåller de lägre startnumren, hänförs segraren från föregående års mästerskap,
cyklister med UCI-poäng under innevarande år samt de 20 bäst placerade vid årets SWE-cup.
Dessa placeras i startfållan i löpande ordning med föregående års mästare först med startnummer
1, därefter cyklister med UCI-poäng i fallande ordning och slutligen de resterande av de 20 bäst
placerade vid årets SWE-Cup. Till grupp 2, som placeras efter grupp 1 hänförs övriga anmälda
cyklister. Startordningen för grupp 2 lottas. Efteranmälan innebär startplats längst bak i klassen.
Åkare skall vara på start senast 15 minuter innan starttid

Uppställning av teamtält och teambilar
Det finns ett antal platser vid tävlingscentrum för uppställning av teamtält och teambilar. Endast
förbokade bilar släpps in. Dekal som ger tillträde till området skall fästas på vindrutans insida.
Dekal erhålls vid första inpassering. För mer info, se mountainbikesm.se/platsbokning/

Servering
På tävlingsplatsen kan godis, dricka hamburgare, korv och smörgåsar köpas. Vegetariska
alternativ kommer också finnas. MTB SM har ett samarbete med olika leverantörer som
tillhandahåller varm lunch. Fika kommer säljas i CK Masters eget café.

Boende
För tips på boende, se mountainbikesm.se/boende.
Tävlingsjury:
För samtliga klasser gäller Svenska Cykelförbundets tävlingsregler del 1, 4 och 12. Allt tävlande
sker på egen risk.

Information/kontakt
Tävlingsledare: Viktor Recina
Eventledare: Daniel Dandenell
Chefskommissarie: Mikael Nystrand
OBS! Arrangörerna förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Inbjudan godkänd av chefskommissarie Mikael Nystrand

Hjärtlig välkomna till årets MTB SM i Göteborg!

