Inbjudan

CykelRallarn 2021
CykelRallarn är ett utmanande mountainbike lopp, som går delvis på den gamla banvallen
mellan Bottnaryd och Jönköping oavsett vilken bana du väljer.
Långa banan 65 km Korta banan 35 km
Nytt för i år: Förändrad bansträckning vid gården Skogslid, mer skogsstig.
Separat Damstart
Start:
Mål:

Bottnaryds idrottsplats
Hallbystugan, Axamo, Jönköping

Klasser:
65 km Tävlingsklass Dam: Junior, Elit, 30, 40, 50.
65 km Tävlingsklass Herr: Junior, Elit, 30,40, 50,60
35 km Tävlingsklass Dam/Herr: Ungdom 15-16 år
65 km Motionsklass, från 15 år o uppåt.
35 km Motionsklass, från 10 år o uppåt
Ålder 10-12 år rekommenderas att cykla tillsammans med målsman.
Tidtagning och resultatservice sköts av EST/Mika timing (samma företag som ansvarar för
vasaloppen)
Anmälningsavgift:
Tävlingsklass
Motionsklass 65 km
Tävlingsklass 35 km
Motionsklass 35 km
Motion 35 km 10-16 år

Senast 19/9
500.500.250.250.200.-

Direktanmälan:
700.700.350.350.250.-

Start:
Långa banan 65 km:
Dam tävlingsklass
10:00 Preliminär starttid
Ungdom Tävlingsklass D/H
10:30 Preliminär starttid
Herr tävlingsklass
11:00 Preliminär starttid
Motion
11:05 med 5 min. mellanrum Preliminär starttid
Start
Alla 35km klasser

korta banan 35 km:
12:00 Preliminär starttid

Incheckning:

Bottnaryd ifrån kl. 08:00

Seedning: Seedade i tävlingsklass herrar, är placeringarna 1-25 i Rallarn 2019, samt 1-10 i CykelRallarn
2018. Övriga i tävlingsklass placerar sig själva i fållor efter planerad körtid.
I motionsklass sker placering efter anmälan, tidig anmälan ger lågt startnummer.
Depåer
Vätskekontroller: 3 på långa banan, 2 på korta
Vätska/ Mat
Enklare måltid till alla deltagare serveras efter målgång.
Ombyte
Bottnaryds IP & Hallbystugan
Regler Tävlingsklass:
För att få delta i tävlingsklassen måste du ha en
Tävlingslicens (årslicens) samt vara med i förening ansluten till SCF.
Endast mountainbike är tillåtet och du måste ha godkänd cykelhjälm under hela loppet. Svenska
Cykelförbundets regler: TR1, TR4, TR12 och Trafikregler gäller. Allt tävlande sker på egen risk.
Motionsklasser.

Som deltagare förbinder du dig att följa gällande lagar, trafikregler.
Det är inte tillåtet med barnstol på pakethållaren, cykelvagn, påhängs cykel eller elcykel.
Maxtid
Vi kommer att dra rep vid vätskestation 3, Olsbovägen, efter ca 50 km när klockan är 14.45. Målet
stänger kl.16.00.
Skräpzoner:
Vi håller naturen ren och värnar vår miljö.
Skräp får ej slängas utmed banan. Det finns 7 anvisande skräpzoner.
Försäkring:
Ingen återbetalningsskyldighet från arrangören vid sjukdom.
Deltagande sker på egen risk. Ingen försäkring via arrangören. Du kan
själv teckna en enkel helårsförsäkring startklar.nu
Transport:
Busstransport mot avgift på 100:- från Hallbystugan till Bottnaryd Från kl.
08:45-09:15, samt kl. 15:00-16:30
 OBS Inga cyklar på bussen!
 Busstransport bokas vid anmälan.

