PM
Välkomna till USM i Båstad 2019.
Stafetten arrangeras i Båstad den 30 juni och linjeloppen den 1 juli.

Program
Söndag 30 juni Stafett
Klass
Distans
Stafett
Sträcka 1:
Sträcka 2:
Sträcka 3:

Preliminär starttid 18:00
4 varv x 2,5 km = 10 km
3 varv x 2,5 km = 7,5 km
6 varv x 2,5 km = 15 km

Medaljceremoni direkt efter målgång.
Namnen på deltagande cyklister i stafetten ska vara inlämnade senast kl
15:30 på tävlingsdagen till tävlingskansliet.
Måndag 1 juli Linje
Klass
Distans
Starttid
P10-12
1 varv x 15,4 km = 15,4 km
F10-12
1 varv x 15,4 km = 15,4 km
P13-14
3 varv x 15,4 km = 46,2 km
F13-14
3 varv x 15,4 km = 46,2 km
P15-16
5 varv x 15,4 km = 77 km
F15-16
4 varv x 15,4 km = 61,6 km

08:00
08:05
09:00
09:05
11:00
11:15

Det kommer att vara masterstart uppför backen första gången för alla
klasser.
Prisutdelning för respektive klass så fort resultatlistor är godkända,
preliminärt kl 11 för PF10-14 och kl 14 för P/F15-16.
Priser till de sex första i samtliga klasser.

Tävlingskansli
I Båstad kommer tävlingskansliet att finns i ett tält vid startområdet.
Öppettider: måndag
7:00 – 11:20
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Omklädning
Omklädning och dusch avsedda för SM-deltagare finns 1,5 km från start
och målområde.
Adress: Båstads GIF, Örebäcksvallen, Tulpanvägen 37, 269 31 Båstad.
Toaletter finns vid start och målområdet.

Banor
Se hemsidan.

Nummerlappar
Hämtas klubbvis och per dag i kansliet. På stafetten och linjeloppet ska
nummerlappar sitta på vänster sida. Alla deltagare i P/F10-16 får en
minnesplakett som kan hämtas ut i kansliet. Chip finns till uthyrning för
200:-.

Utväxlingskontroll
Innan start, kom i tid.

Signeringslistor
Stafett: Upprop 17:45, alla tre deltagare ska närvara.
Linje: Signeringslista, vi har stängd startfålla där du kommer in efter
utväxlingskontroll. Kom i god tid.

Resultatlistor
Finns på hemsidan och vid kansliet.

Namnanmälan Stafett
Namnanmälan till stafett ska vara inlämnad till tävlingskansliet senast kl
16:30 på tävlingsdagen. Lag ska innehålla cyklister med en sammanlagd
ålder på 41 år och från samma förening. Ålder för flickor minskas med två
(2) år. Namn och ålder ska anmälas till kansliet vid namnanmälan.

Skräpzon
Skräpzon kommer att finnas inom markerat område på banan och ska
användas av cyklisterna.
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Parkering
Det är begränsad framkomlighet för biltrafik under tävlingsdagarna, var
ute i god tid. Parkering rekommenderas på Prästlidens Parkering, rakt
över Mariakyrkan på Köpmansgatan. Kartor finns på hemsidan.

Båstad
Mycket händer i Båstad under sommaren, så säkra dit boende i tid. Båstad
och dess omgivningar erbjuder boende för alla – ställplatser, camping,
B&B, pensionat, vandrarhem och hotell. Du hittar alla anläggningar på
www.bastad.com. Vårt ”cykelhotell” Hotel Riviera Strand har erbjudande
för dig som deltagare och medföljande, ange bokningskod 140371. Båstad
Camping har ställplatser, campingplats och tältplats och erbjuder dig 10%
rabatt om du uppger bokningskod Cykel SM.

Aktiviteter runt start och målområdet
Runt start och målområdet erbjuds servering, pumptrack, utställning,
klättervägg och guidade turer runt Båstad. Ta med familjen för en härlig
dag i Båstad!

Information
På klubbens hemsida kommer det finnas löpande information så som
startlistor mm.
Hemsida: https://www.ckbure.se/ck-bure-smlinje2019 eller
www.bastadbikeweek.se
E-post: info@ckbure.se
Tävlingsledare:

Mikael Jersby och biträdande Jonas Lekman.

Kompletterande information kan komma via jury-kommuniké.
PM är godkänt av chefskommissarie Kenneth Simonsson.

Välkomna!
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