Cykelklubben U6, Götene CK, Götene kommun och Svenska Cykelförbundet
hälsar cyklister, ledare och publik varmt välkomna till Götene/Kinnekulle och
Svenska Mästerskapen och Svenska Juniormästerskapen i landsvägscykel, samt
Svenska Mästerskapen i Paracykel 2014
SMSM-Program
Tempo
Torsdag 26/6
Damjuniorer
PARA Handbike
Herrjuniorer
PARA Synskadade
Damseniorer
Herrseniorer

15 km
15 km
28 km
28 km
28 km
50 km

Första start 09:00

Linje
Lördag 28
28/6
Herrjuniorer
Damseniorer

121 km
121 km

start 09.00
start 13:30

ca mål 12:40
ca mål 17:00

Söndag
Söndag 29
29/6
Damjuniorer
Herrseniorer

67 km
201 km

start 09:00
start 12:00

ca mål 11:15
ca mål 17:00

Tävlingsbanor
Tempobanorna
Start och mål Mariestadvägen; Götene.
Banan går österut mot g:a E20 viker mot söder efter ca 8 km vänster mot Lilla Bjurum.
Banan kommer vara helt avstängd från övrig trafik (gäller ej boende) för ökad säkerhet.
Denna avstängning gäller även dig som ledare oavsett vilket fordon du kör (inkl cykel)
Det finns alternativa vägar som vi rekommenderar.
Herrseniorer kommer tävla 2*25 km, dvs de kommer köra sitt varv två gånger fördelade
på startgrupper.

Linjebanorna
Start & mål Högkullen Kinnekulle.
Linjeloppen avgörs på och runt Kinnekulle, varvet är 13,4 km med en höjdskillnad på
192 meter per varv, varvet avslutas med en 2,5 km lång backe. Banan kommer vara
avstängd för fordonstrafik (gäller ej boende)
Det kommer vara mycket begränsade möjligheter till parkering och till målet kommer
enbart uppmärkta funktionärsfordon samt servicebilar tillåtas köra.
Föreningsledare och åskådare hänvisas till uppmärkta parkeringsplatser.
Campare hänvisas till närliggande campingplaster.
Herrjuniorer
Damseniorer
Damjuniorer
Herrseniorer

9 varv
9 varv
5 varv
15 varv

121 km
121 km
67 km
201 km

Tävlingsregler
SCF:s regler för landsväg och Svenska Mästerskap samt gällande trafikförordning
gäller. Tävlandet sker på egen risk.

Anmälan
Anmälan skall vara registrerad i IndTa och betald senast tisdag 17 juni.
Anmälan avseende tempomästerskap är preliminär, dock skall fastställd
anmälningsavgift erläggas. Anmäld cyklist som ej avser att starta skall senast kl. 15.00
den 24 juni skriftligen återtaga sin anmälan vid SM-kansliet .eller till e-post cku6@scf.se
Cyklist som ej återtagit sin anmälan i ovan angiven föreskriven tid anses som
definitivanmäld.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 300:- per deltagare/disciplin, sätts in på
bankgiro 273-0265 i samband med anmälan.

Efteranmälan
Efteranmälan mottages fram till kl. 15.00 två (2) dagar före respektive tävling.
Anmälande förening skall erlägga fastställd anmälningsavgift på 300:- plus, av SCF
fastställd efteranmälningsavgift för varje efteranmäld cyklist, om 500:-, totalt 800 :-

Rätt att deltaga vid SMSM-tävlingarna
För att få delta i de olika loppen krävs att den enskilda cyklisten har korrekt licens för
aktuell klass enligt SCFs TR del 17 senast den 17 juni (vid ordinarie anmälningstids
utgång)

Lagservice
Förening som skall delta med egen servicebil vid SM-linje skall anmäla detta senast den
17 juni till e-post cku6@scf.se. Detta är mycket viktigt då enbart uppmärkta bilar
kommer att släppas upp till målet

Logi
Det finns ett flertal hotell och övernattningsmöjligheter att välja på, vi har länkar till
respektive hotell och vandrarhem på vår hemsida.
Uppge Cykel-SM så erbjuds du som SM-gäst specialpris.

Information
Vänligen skicka dina frågor till cku6@scf.se så besvarar vi dem så fort som möjligt.
Hemsida:

www.cku6.se

Kansli
Vi kommer användas oss av ett mobilt kansli och det kommer finnas på följde platser:
Tisdag 24/6
Skolgatan 1, Götene (parkeringen vid Kyrkans hus)
Onsdag 25/6
Skolgatan 1, Götene (parkeringen vid Kyrkans hus)
Torsdag 26/6
Lidköpingsvägen, Götene (start & målområdet)
Fredag 27/6
Skolgatan 1, Götene (parkeringen vid Kyrkans hus)
Lördag 28/6
Högkullen, Kinnekulle (start & målområdet)
Söndag 29/6
Högkullen, Kinnekulle (start & målområdet)

PM publiceras 18 juni
Denna inbjudan är godkänd av chefskommissarie Anders Björklund.

