PM för Kjulatempot
i Kjula lördagen den 20 augusti 2016
Team Sméstan CK har nöjet att hälsa cyklister, ledare och publik välkomna till 2016 års
Södermanlands 2 - dagars. Tävlingarna startar med tempolopp i Kjula den 20 augusti och åtföljs av
Linjelopp i Enstaberga. . Helgens tävling ingår i om en deltävling i SWE Cup Masters.
Tävlingarna hålls i Kjula beläget ca 11 km öster om Eskilstuna.

Södermanlands 2 - dagars är ett samarrangemang med Team Smestan CK och CK Danion.

Tävlingsfakta:
Tävlingsklasser
F10, - 12, F13 - 14, F15 - 16, DJ, D-Sport, D30, D40, D50, D60, P10 - 12, P13 - 14,
P15 - 16, HJ, U-Sport, H-Sport, Herr Senior, H30, H40, H50, H55, H60, H65, H70, H75.
Startordning P10-12, F/P 13-14, P13-14, F/P15-16, D60, D50, D40, D30, D sport, H
Senior, H75, H70, H65, H60, H55, H50, H40, H30.
Första start kl 11:01. En minut mellan tävlande, längre mellan klasser.
Start och mål beläget 400 meter Öster om avfarten till Ärla på väg 900 (gamla E20) ca 11
km öster om Eskilstuna. Banan är en rakbana med VP efter 2,5 km, 4,8km, 7,6 km eller 15
km beroende på distans, se karta.
Efteranmälan är tillåten på plats fram till kl 09:00 Efteranmälan mot dubbel Avgift. Vid
efteranmälan på plats kan betalning ske med kontanter eller Swish 070-646 45 54 (Frank)
Giltig licens för 2016 är obligatorisk och måste kunna styrkas.
Engångslicens i sportklass kostar 200 kr och betalas vid nummerlappsutdelning.
Nummerlapp skall placeras något till höger på ryggen. Nummerlappen behöver ej
återlämnas.
Utlämning av nummerlapp sker senast en timme innan start för respektive klass.
Nummerlapparna finns i föreningskuvert.
Uppvärmning på banan efter kl. 10:30 är förbjuden. Uppvärmning kan istället ske på vägen
mot Eskilstuna eller mot Ärla.

Tävlingscentrum, är Kungsvallen belägen ca 400 meter från start och mål.
Vid och på Kungsvallen finns Nummerlappsutdelning, kansli, toaletter och
duschmöjligheter öppet från ca kl 9:30. Finns även dusch på Kjulaskolan ca 1 km bort.
Servering. Vi hänvisar till ICA Nära och Kjula Pizzera för kaffe, dryck, smörgås och mat.
Parkering sker på Kungsvallen eller Kjulaskolan,
Prisutdelning kommer att äga rum på Kungsvallen så snart resultatlistan är godkänd och
anslagen för ungdomsklasserna. Ingen prisutdelning i övriga klasser.

Resultatlista kommer att finnas på kungsvallen och kommer att publiceras på Team
Sméstans CKs hemsida www.teamsmestanck.se efter tävlingen samt i Tävlingskalendern i
SWECycling Online.
Tävlingsledare är Johannes Mattisson Johannes.mattisson@gmail.com
tel 070-3903120.
Kommissarie är Claes Andersson

Deltagandet sker på egen risk. SCFs tävlingsregler, Länsstyrelsens och
Polisens bestämmelser och förordningar samt trafikföreskrifter skall följas.

Välkomna till Kjula den 20 augusti

Välkomna till Kjula tempot – Vägbeskrivning.
Från öster, kör E20 mot Oslo/ Göteborg, Sväng av på avfart 134 mot Ärla, Höger mot
Barva/Kjula ca 1,5 km. Vänster i t-korsningen sen direkt till höger. Kungsvallen ligger på
höger sida.
Från väster, kör E20 mot Stockholm, Sväng av på avfart nr 134 mot Barva/Kjula, , Vänster
mot Barva/Kjula ca 1,5 km. Vänster i t-korsningen sen direkt till höger. Kungsvallen ligger på
höger sida.
Orientering över tävlingscentrum

Tävlingsbanan

