Södertälje Cykelklubb bjuder in till

KRINGELCROSSEN #2, 2015
Söndagen den 29 november 2015
Kringelcrossen arrangeras för första gången i den här upplagan i Södertälje.
Det är i år även sista deltävlingen i SWE CUP CX.
Banorna är klassiskt uppbyggda med mycket gräs, men även grus och lite asfalt. Banan
kommer vara snabb-cyklad med få höjdmeter och många fina igångdrag.
Nybörjarklassen kommer köra en lättare och kortare bana.
Vi tror att det kommer vara kallt och ruggigt. så vi kommer försöka mysa till det med
Belgiska/holländska influenser … och glögg, så missa inte den här säsongs-avslutningen.

Klass

Starttid

Åktid

Avgift

Ungdomar

09.00

20-35 min

100:-

B-Klass samt
Motion Open Mix

10:00

40 min

250:100:-

Nybörjare

11:00

10 min

gratis

A-Klass samt
H-Juniorer

11:30

40 min

250:250:-

Dam ELIT samt
Dam senior/junior

12:30

40 min

250:250:-

Herr ELIT

13:30

60 min

250:-

Träning
Träning på banorna är tillåten innan första start och efter
nybörjarklassen,
samt mellan damklassen och elitklassen.

Tävlingsområde
Intill AXA hallen vid Wasaskolan (Wasaskolan, Prosten Linders väg 2, 151 61 Södertälje)
https://goo.gl/maps/GJQ6VGhyHpS2 . Här kommer det finnas servering, duschar,
cykeltvätt och parkering

Anmälan
Cyklist ansluten till cykelklubb anmäler sig om möjligt genom IndTa. Cyklister utan
klubbtillhörighet, deltagare i nybörjarklassen eller cyklister utan möjlighet att anmäla sig
genom IndTa kan anmäla sig per e-post till sodertaljeck1933@gmail.com Sista
anmälningsdag är den 24 november.
Anmälan innebär även samtycke till publicering i media och på internet.
Anmälan som sker per e-post ska innehålla namn, personnummer, klubb, tävlingsklass
och licensnummer. Efteranmälan kan göras fram till en timme före start i respektive klass
och till förhöjd avgift, Klass A, B, Junior, Dam och Elit 100kr extra, ungdomsklasser 50kr
extra.

Startavgifter
Startavgiften sätts in på BG 5661-1205 och ska vara oss tillhanda senast 2015-11-25.
Märk inbetalningen med personnummer.

Prisutdelning
Snarast möjligt efter målgång i respektive klass.

Licens
Krävs i samtliga klasser utom i klassen Nybörjare och Motion Open Mix. I
ungdomsklasserna krävs årslicens eller engångslicens.

Chip
Kommer ej att användas

Tävlingsregler
Enligt SCF:s TR1, TR5 och TR12. Allt deltagande sker på egen risk.

Chefskommissarie
Henrik Ehrin

Tävlingsledare / Upplysningar
Stefan Ek stefan@lestudio.se / Jan-Erik Arntzen je_arntzen@hotmail.com
Inbjudan är godkänd av chefskommissarie Henrik Ehrin.

