Motala AIF Cykelklubb
Motala AIF Cykelklubb hälsar er välkomna till
tredje deltävlingen i Haga Cup 2010
Landsväg
Onsdagen den 1 september 2010
Introduktion:

Vi kommer att pröva något nytt genom att ”väcka liv” i en bana som användes i
slutet av 1970-talet/början av 1980-talet och då gick under namnet Luxor GP. Vi
kommer att genomföra vår tävling på det gamla Luxorområdet och köra runt den
gamla Luxorbyggnaden (inhägnat område), vilket ger ett varv på strax över en
kilometer. För nybörjarklasser tillämpas tempostart och för övriga klasser linjestart
dvs gemensam start. Vi, som arrangör, förbehåller oss rätten att samstarta
lämpliga klasser.
Vi hoppas att ni uppskattar vår strävan att förnya landsvägsinslaget i HagaCup och
anmäler er till vårt arrangemang.

Tävlingsområde:

Carlsunds utbildningscentrum, gamla Luxorområdet utmed Rv 50

Klasser, tävlingstider
och anm.avg.:

Första start klockan 18:00 för nybörjarklasser med tempostart, övriga klasser körs
med linjestart och första start kommer vara ca 18:15.

Klass

Starttyp

Tävlingslängd

Anm.avg

F/P Nyb 8-10

Tempo

Ca 1,2 km

0

F/P USport 11-14

Tempo

Ca 1,2 km

70

F 11-12

Li nje

15-20 mi n

70

P 11-12

Li nje

15-20 mi n

70

F 13-14

Li nje

15-20 mi n

70

P 13-14

Li nje

15-20 mi n

70

F 15-16

Li nje

15-20 mi n

70

P 15-16

Li nje

15-20 mi n

70

D 17-

Li nje

20-30 mi n

80

H 17-

Li nje

20-30 mi n

80

D Sport

Li nje

20-30 mi n

80

H Sport

Li nje

20-30 mi n

80

Utförlig startlista samt utförligt PM kommer att finnas tillgänglig på vår
hemsida på idrottonline under fliken ”arrangemang” senast tre dagar före
tävlingsdagen.
Nummerlappar:

Utdelas klubbvis på tävlingsdagen vid start- och målområdet.

Anmälan:

Skickas via e-post till motalaaifck@scf.se . Ange klubb, namn, klass, licensnr. Om
någon cyklist behöver engångslicens v.v. ange födelsedatum (ååmmdd).

Sista anmälningsdag:

Anmälan samt betalning skall vara oss tillhanda senast fredagen den 27 augusti
2010. Efteranmälan kan ske på plats, senast en timme före respektive start .

Anmälningsavgift:

Se tabell ovan
Icke-licensierade cyklister kan lösa engångslicens a’ 75 kr/st för start i ungdoms-

Motala AIF Cykelklubb
respektive sportklasser.
Startavgifter samt engångslicenser betalas till BG-nummer: 5005-0913 senast
den 27 augusti 2010.
Tävlingsområde:

Använd följande länk för att se flygfoto över området http://kartor.eniro.se/m/IaKpm

Priser och prisutdelning:

Prisutdelning kommer att ske i omgångar under dagen.

PM:

PM kommer att publiceras på vår hemsida i god tid före tävlingsdagen.

Frågor:

För frågor kring banan kontakta Mats Andersson (0706-22 94 44) eller Johan
Svensson (0703-43 46 96), för frågor kring anmälan etc kontakta Urban Nilsson
(0734-18 54 63)

Övrigt:

Tävlande sker på egen risk och enligt SCF:s regler. Med anmälan till denna tävling
godkänner du att ditt namn publiceras på vår hemsida.

Välkomna!
Motala AIF
AIF Cykelklubb

