www.sjoangscrossen.se
Varmt välkomna till Eksjö för SWE Cup tävlingen Sjöängscrossen!
Tävlingen arrangeras av Eksjö CK och äger rum den 13 november i det vackra Sjöängsområdet strax
öster om Eksjö centrum och är härligt inramat mellan Hunsnässjön och de numera ombyggda
kasernerna som tidigare inhyste Norra Smålands Regemente I 12. Området är en oas för Eksjös
befolkning där man genom åren arrangerat allehanda event och där flertalet svenska artister gjort sig
hörda på sina turnéer.
Årets bana kommer ni som tidigare har deltagit känna igen, men till i år är den förbättrad och vi utlovar
en bana av yttersta klass.
Söndag 2016-11-13
Klasser

Körtid

Anm. avg.

Posttrampet for Kids
P/F 10-12
P/F 13-14
P/F 15-16
H Senior A
H Senior B
H Junior
D Elit
D Senior
H Elit

ca 10 min
20 min
25 min
40 min
40 min
40 min
40 min
40 min
40 min
60 min

20:100:100:100:250:250:250:250:250:250:-

Regler:
SCF:s tävlingsregler TR1, TR5 och TR12 gäller. Deltagande sker på egen risk.
Seedning
Startordning enligt cupställning i respektive klass. Övriga cyklister lottas. Upprop 10 min innan start.
Om cyklist inte är på plats placeras denne sist i fållan.
Anmälan
Anmälningar skall vara oss tillhanda senast 6 november. Anmälan sker genom IndTA 2.0,
www.swecyclingonline.se. Anmälningsavgiften betalas in till Eksjö Cykelklubb Bankgiro 5025-6007,
ange namn, förening och klass. Tänk på att det är 2017 års licenstillhörighet som gäller.
Posttrampet for kids anmäler sig på plats.
Efteranmälan
Kan ske fram till 1 timma före start. Efteranmälningsavgift är 300:- för H/D Senior/Junior/Elit, ingen
efteranmälningsavgift för ungdomsklasser och Posttrampet for Kids.
Chip
Chipsystem kommer att användas för samtliga klasser utom Posttrampet for Kids. Chip kan hyras för
200:-, ungdomsklasser 25:-. Ej återlämnat chip debiteras med 1000:Cykel
I Elit, Senior och Junior ska cykelcross cyklar användas. I ungdomsklasser tillåts även mountainbike
och hybridcyklar.

Dusch och ombyte
I direkt anslutning till tävlingsområdet på I12 området.
Hitta hit
Adress: Kaserngatan 26, 575 35 Eksjö.
GPS-koordinater RT90: 6394411 1450537
Parkering
På I12 området (Kaserngatan) i direkt anslutning till tävlingsområdet. Följ orange pil från infarterna till
Eksjö.
Boende
Eksjö Stadshotell www.eksjostadshotell.se. Rabatt vid bokning av två nätter på telefon 0381-13020.
Vaxblekaregården www.vaxblekaregarden.com.
Hotell Ullinge www.ullinge.se.
Eksjö Camping www.eksjocamping.se.
Eksjö Vandrarhem www.eksjovandrarhem.se. Rabatt vid bokning av två nätter på telefon 0381-13020.
Eksjö Wärdshus Abborraviken www.abborraviken.se. Ange SM2016 vid bokning för att få rabatt.
Fler boendealternativ i närheten av Eksjö se visiteksjo.se/cbis/boende.
Kontakt
Tävlingsledare Mathias Johansson mjonza@hotmail.com 070-491 65 33.

Stf tävlingsledare Håkan Friman knfriman@gmail.com 070-544 49 27.
www.sjoangscrossen.se
Inbjudan är godkänd av chefskommissarie Christer Andersson.

