
 

 

 

 

 

                                

  

   

 

 

 

 

 

Inbjudan till 2:a deltävlingen i SWE-cup och  

Vårgårda CK MTB  
Söndag 2019-05-12                        

 

Anmälan:  
Skall för elit och junior ske senast söndag 5 maj. Övriga klasser senast tisdag 7 maj. För svenska cyklister skall anmälan ske 
via SweCyclingOnline. Betalfunktionen i SweCyclingOnline används. 

För utländska cyklister sker anmälan till vargardack@scf.se. Anmälningsavgift betalas i förskott till bankkonto IBAN SE90 
8000 0830 4812 3004 3851, BIC SWEDSESS eller betalas på plats i samband med avhämtning av nummerlappar. 

Efteranmälningar betalas kontant eller genom SWISH på plats. 
 

Avgifter:  
Elit D/H, 500kr (50 EUR); Junior, Master 350kr (30EUR); P/F15-16, 13-14: 300kr; Senior/H60 150kr; H/D motion/sport, 
P/F10-12: 100kr; Nybörjare 50 kr. Vid efteranmälan debiteras 50%  tillägg på anmälningsavgiften. Ingen förhöjd 
efteranmälningsavgift i P/F10-12, Sport-/Motion- och Nybörjarklasser. 
Licens och föreningstillhörighet är obligatorisk för samtliga klasser utom nybörjar- och motionsklasser. Cyklist utan licens i 
ungdoms och sportklasser kan anmäla sig till vargardack@scf.se  
För Elitklasserna gäller UCI regelverk. För övriga klasser Svenska Cykelförbundets regler för MTB TR1, TR4, TR12, gäller. Allt 
tävlande sker på egen risk. 
 

Tävlingsplats: 
Tävlingscentrum är Kullingshofstugan med banor i Kesbergets friluftsområde, Vårgårda. Kansli är i Kullingshofsstugan. 
Ombyte, dusch och cykeltvätt beläget i Sporthallen i anslutning till tävlingsområdet. 
 

Nummerlappar och efteranmälan: 
För elit- och juniorklasser utlämnas nummerlappar i samband med licenskontroll på kansliet vid Kullingshofsstugan 
söndagen 12 maj 09.00 -10.20. För övriga klasser utdelas nummerlappar för de som inte har Västgötacupens personliga, 
klubbvis från 08:00 på söndag. Ej återlämnade cykelnummerlappar debiteras med 200 kr.  
OBS! För elit- och juniorklasser kan efteranmälan göra fram till 10.20, söndag den 12:e maj. För övriga klasser kan 
efteranmälan ske fram till en 1 timma innan resp. starttid. Efteranmälan för övriga klasser kan göras fram till en timma 
före respektive start. Vid efteranmälan debiteras 50% påslag på startavgiften, dock ej P/F10-12, sport- och 
nybörjarklasser. 
 

Tidtagning och chip: 
Tidtagning sker elektroniskt med Mylaps ProChip. Det innebär att alla cyklister förutom Sport och nybörjarklasser 
använder chip. För de licensierade cyklister som inte har eget chip finns möjlighet att hyra chip. Kostnaden är 100kr för 
ungdomar och 200kr för övriga. För ej återlämnade hyrchip debiteras 1000kr. 
 

Provkörning av banan:  
Banan är markerad på morgonen lördag den 11:e. Banan tillgänglig för provkörning söndagen den 12:e före 09.25 samt 
mellan 11.00 och 11.55. Den mer krävande slingan som körs på em är öppen för provkörning hela förmiddagen.  

 
Banbeskrivning: 
Banan består av en enklare slinga som körs av ungdomsklasserna t.o.m. 14 år. För övriga klasser inkluderas en mer 
krävande slinga. D/H/U-sport och motion kör en enklare bana under tiden UCI-klasserna tränar på banan. Se vidare 
www.vargardack.se   
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Lagledarmöte: 
För elit- och juniorklasser hålls i Kullingshofstugan söndag den 12:e kl 10.45. 
 

Prispengar: 
I elitklasserna enligt UCI:s reglemente 1:a pris 600 EUR, 2:a pris 500EUR och därefter i fallande skala till de 10 bäst placerade. 
I Juniorklasser 1:a pris 130 EUR, 2:a 100 EUR och därefter prispengar till de 10 första. Övriga klasser varupriser/pokaler. 

 
Preliminära distanser och starttider:   

09.00–09.10 Nyb 6-10, Öppen bana fram till 09.20      1 alt 2 km slinga 
09.30    P/F 10-12, Startordning lottas   Startloop + 2x2,9km 
10.15    P/F 13-14, Flickor seedas in bland pojkar  Startloop + 3x2,9= 8,7km 
11.00    H-/D- sport,      3x2,9km= 8,7 km  
11.01 U-sport, H/D-motion     2x2,9km= 5,6 km 
12.00/12.01  H-Elit, D-Elit,  UCI Class 1   3+(6x4,5 resp. 5x4,5)=29 resp. 25,5 km 
13.50/13.51  H-Jun, D-Jun,  UCI Class 1   3+(4x4,5 resp. 3x4,5)=21 resp. 16,5 km 
15.10 H30       3+4x4,2=19,8km 
15.11    H40, H50      3+4x4,2=19,8km  
15.12 H60       3x4,2=12,6km 
16.40    P15-16       3+3X4,2=15,6km 
16.41 Senior      3X4,2=12,6km 
16.42    F15-16, D30, D40, D50    3X4,2=12,6km 
 
Information.  
Information om tävlingen finns på www.vargardack.se ,  
Regler och resultat för SWE-cup resp. Västgötacupen återfinns på www.scf.se och www.scf.se/vastergotland 
Resultatlistan presenteras på: www.scf.se/vastergotland,  www.scf.se. samt www.vargardack.se 
 

Upplysningar:  
Tävlingsledare: Mikael Henriksson 076-1340166 
vargardack@scf.se www.vargardack.se  
 

Kommissarier:  UCI-klasser President of the commissaries panel, Diego Tosti, Övriga klasser: Chefskommissarie Mikael 

Nystrand, Thorbjörn Tillenius, Christer Johansson, Christer Andersson, Jonas Flodin 
 
OBS! Arrangörerna förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet. 
 

Servering:  
Kullingshofsstugan hålls öppen under tävlingarna med servering av hamburgare, kaffe m.m.  

 
Boende: 
Tånga Hed, vandrarhem och camping 0322-624311 
Mattias kök & Rum, Hotell. 0322-623020 
 

Uppställning av husvagnar/husbilar kan även ske vid anvisad plats i anslutning till tävlingsområdet. P-avgift för 
uppställningsplats 150:-. Betala till SWISH 1230400838. Märk betalningen med registreringsnummer. 
Inbjudan godkänd av chefskommissarie Mikael Nystrand 
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