
 

INBJUDAN 

Välkomna till USM i Båstad 30 juni-1 juli 2019 

Cykelklubben Bure inbjuder till USM på landsvägscykel i stafett- och linjetävlingar. 

Tävlingarna arrangeras i Båstad. I samband med USM arrangeras också SM för 

seniorer, junior,och masters i tillägg till flera andra arrangemang såsom Båstad 

Marathon och Padelveckan. 

Klasser och distanserstafett- och linjelopp. 

Klass Födda Distans Varv  

F/P10-12 2007–2009 16 km (1 varv á 16,2) Måndag 1/7 

F/P13-14 2005–2006 49 km (3 varv á 16,2) Måndag 1/7 

F15-16 2003–2004 65 km (4 varv á 16,2) Måndag 1/7 

P15-16 2003–2004 81 km (5 varv á 16,2) Måndag 1/7 

F/P10-16 2003–2009  3 Sträckor Söndag 30/6 

Rätt att delta i USM 
Rätt att deltaga i USM har cyklist som vid ordinarie anmälningstids utgång innehar 

licens för Ungdom Pojkar resp. Flickor. 

Cyklist som erhållit dispens att tävla i lägre klass än åldern berättigar till, äger ej rätt 

att delta i tävling om USM i denna klass. 

Rätt att delta i USM i stafett har cyklist som vid tidpunkt för lämnande av skriftlig 

uppgift om deltagares namn, 2 timmar före fastställd tid för start, innehar 

tävlingslicens för Ungdom, Pojkar resp Flickor. 

Lag skall innehålla cyklister med en sammanlagd ålder, uppnådd under kalenderåret, 

av högst 41 år. Ålder för Flickor minskas med två (2) år. 

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. 
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Utväxling 

Klass F-P 10-14 år. Högsta tillåtna utväxling 6,69 m. 

Klass F-P 15-16 år. Högsta tillåtna utväxling 7,17 m. 

Nybörjare valfri cykel. 

Sista anmälningsdag 

Anmälan via SWE Cycling Online systemet senast den 14 juni. Anmälan anses 
bekräftad då cyklisten finns med i listan över anmälda i SWE Cycling Online. 
Anmälan till nybörjarklassen kan göras fram till 1 timma innan första start. 

Anmälningsavgift 

Anmälningsavgiften är 300 kronor per anmäld start. 

Anmälningsavgiften för stafettlag är 300 kronor per lag. 

Anmälningsavgiften inbetalas samtidigt med anmälan i SWE Cycling Online. 

Vid efteranmälan, efter 14 juni, tas en av SCF fastställd extra anmälningsavift på 500 

kr per cyklist och disciplin samt stafettlag ut. Efteranmälan mottages fram till 15:00 

två dagar före respektive tävling. Efteranmälan görs till kansli@scf.se. Tävlingen 

kommer att använda SCF’s chipsystem. Cyklister som inte har eget chip kan hyra av 

arrangören. 

Skräpzon 

Skräpzon kommer att finnas inom markerat område på linjebanan och ska användas 

av cyklisterna. 

Boende 

Kontakta Båstad Turistbyrå, www.bastad.com 

Banor 

Preliminär linjebana: https://connect.garmin.com/modern/course/21397973 

Stafettbanan: https://connect.garmin.com/modern/course/21119247 

Information 
På följande hemsidor kommer det finnas löpande information så som PM, startlistor, 

tävlingsbanor mm. 

Hemsida: www.ckbure.se/ck-bure-smlinje2019  

Aktuell information 

www.swecyclingonline.se 

Anmälan, resultat, inbjudan samt PM mm 

   Information om chip 

E-post: sm2019@ckbure.se  

Frågor om tävlingsarrangemanget 

kansli@scf.se  

Frågor om anmälan, avanmälan, efteranmälan, betalning etc 

  

https://connect.garmin.com/modern/course/21119247
http://www.ckbure.se/ck-bure-smlinje2019
http://www.swecyclingonline.se/
https://scf.se/forbundet/transponder-chip/
mailto:sm2019@ckbure.se-
mailto:kansli@scf.se-
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Program 
 

Söndag 30 juni- Stafett 

3-mannalag med sammanlagd ålder av max 41 år. Flickors ålder minskas med 2 år. 

Preliminär starttid 18:00. 

Måndag 1 juli- Linje 

P10-12 Kl 08:00 

F10-12 Kl 08:05 

P13-14 Kl 09:00 

F13-14 Kl 09:05 

P15-16 Kl 11:00 

F15-16 Kl 11:15 
 

Fastställt program samt tider för prisutdelning kommer i samband med PM ca två 

veckor före tävlingen. 

 

Inbjudan är godkänd av chefskommissarie Michael Andersson. 

Välkomna! 


