PM
Vänersborgs GP
och
Wänershofslinjet
Nummerlappar

Lördag: Kanslitältet vid start/mål från klockan 09:00
Söndag: Kanslitältet vid start/mål från klockan 06:30
Målfotolappens placering:
Lördag - vänster sida
Söndag - höger sida
Saknar du chip kan detta hyras i kanslitältet för 200 kr. Hyrchip
återlämnas i målvagnen.

Omklädning

OBS - Uppdatering. Se kartor för respektive lopp nedan.
Lördag

Vattenpalatset
Friskis & Svettis

öppet 10:00-16:30
öppet 16:30-20:15

Söndag

Vattenpalatset
Friskis & Svettis

öppet 10:00-16:30
öppet 16:30-18:00

Kontakt: 0722-222 759 (Oluf)
Starttider & kartor

Lördag: http://www.ckw3dagars.se/grand-prix/
Söndag: http://www.ckw3dagars.se/linjelopp/

Startlistor

Presenteras på: http://www.ckw3dagars.se/ senast 16:e maj

Service

Vänersborgs GP: Två fasta servicedepåer med eget inlämnat märkt
material. Respitvarv tillämpas vid mekaniskt fel för klasserna
junior/master/senior/elit.
Linjelopp: Lag som vill köra med egen servicebil får göra detta i

klasserna Herrar Juniorer, Herrar Elit och Damer Elit. Det är tillåtet för
klubbar att dela servicebil. Det finns ingen neutral service. Närvaro på
lagledarmöte är obligatoriskt för de som vill delta med servicebil. För
att köra service skall förare ha genomgått och vara godkänd på SCFs
nya servicekurs.
Lagledarmöte SWE Cup elit/junior
Samtliga som vill köra servicebil i klass Herrar Juniorer, Herrar Elit,
Damer Elit måste delta på lagledarmöte som hålls i målområdet:
07:45: Damer Elit, Dam Junior
10:50: Herrar Elit, Herrar juniorer
Poäng SWE Cup

Poäng enligt gällande cupregler.
Spurtpoäng delas ut vid varvning:
Herr elit - varv 1 och varv 4
Dam elit - varv 1 och varv 2

Langning

På söndag: Tillåten för klasserna
Dam elit/junior, Herr elit/senior/junior
Lagning och Dropzone kommer att markeras senast 16:e maj på kartan
som finns på http://www.ckw3dagars.se/linjelopp/

Prisceremoni

Direkt efter målgång vid klartecken från kommissarien i varje klass
både lördag och söndag

Signering

Signering av startlista skall ske före start på både GP och
Linje

Övrigt

Varvad cyklist på lördagens GP utgår
Uppvärmning på banan är ej tillåten under pågående
tävling.

Svenska Cykelförbundets tävlingsregler, cupregler och trafikförordningen gäller.
Deltagande sker på egen risk.
Chefkommissarie: Malin Nystrand

Chefkommissarie SWECup: Mikael Nystrand

Tävlingsledare: Mikael Larsson, mobil 0707-42 99 87, mikael@vbgtand.se
PM godkänd av chefskommissarie Malin Nystrand och Mikael Nystrand

