INBJUDAN TILL
SNAPPHANETUREN 2016
TÄVLINGSKLASSER
HERR/DAM 60 KM
P/F 15-16 43 KM
P/F 13-14 15 KM
P/F 10-12 15 KM

NÄR

MOTIONSKLASSER

28 aug 2016
VAR

Hovdalaslott, Hässleholm
Hässleholms Cykelklubb inbjuder till Snapphaneturen, som
går inom samma område som varit värd för Marathon SM
2010, 2012 & 2013. Banan ligger inom det vackra Hovdala
området. Start och mål kommer att vara vid Hovdala slott.

ANMÄLAN GÖRS PÅ WWW.SNAPPHANETUREN.SE
Sista anmälningsdag är den 19/8.
Anmälan & anmälningsavgiften skall vara Hässleholms CK
tillhanda senast fredag 19 augusti. Anmälan är komplett först
när anmälningsavgiften är betald.
Tävlingsregler:
SCF:s tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 samt gällande trafikregler gäller. Allt tävlande sker på egen risk. All nedskräpning
i naturen är förbjuden. Anmälda cyklister redovisas på
internet med namn förening/ort.

WWW.SNAPPHANETUREN.SE

MOTION LÅNG 60 KM
MOTION KORT 43 KM
NYBÖRJARE CA 1 KM

EFTERANMÄLAN

Är möjlig på plats fram till
1 timme innan start.
Endast kortbetalning

NUMMERLAPPAR

Hämtas tävlingsdagen i
sekretariatet från 8:30.

PRISER

Tävling herr/dam
presentkort till de 3 första
i respektive klass.
Pokaler till de 3 första i
ungdomsklasserna.
Priser lottas ut i
motionsloppet.
Samtliga får medalj i
nyböjarklassen

TRÄNING

Får ej ske under tävlingstid, träning på banan får göras på
morgonen fram till 30 min innan start.

BANAN

Banan består av 1 startloop och 3 olika loopar som alla utgår
ifrån Hovdala slott. Korta banan innebär att man endast kör startloopen och de 2 första looparna.
Banan är fördelad mellan stigar & grusvägar.

TEKNISK ZON

Det finns 2 tekniska zoner den ena är vid varvningen. Den
passeras 2 gånger, första gången efter ca 6 km & andra gången
efter 28 km. Den andra är vid depån på banan som passeras två
gånger, vid 28 och 42 km.

DEPÅER

Det är depåer efter följande distanser 28 km och vid 42 km. Där
finns energidryck, frukt och lite annat energirikt att inta.

LANGNING

Det är fri langning efter banan, men är inte tillåten i depåerna.
Langning ska ske från höger sida.

TÄVLINGS-PM

Kommer att läggas ut på hemsidan senast 19/8.

TÄVLINGSLEDARE

Ola Persson, 072-8879281 el tavlingsledare@snapphaneturen.se

KOMMISSARIE

Anders Persson, Lund
Inbjudan är godkänd av kommissarie Anders Persson

TÄVLINGSKLASSER

Herr/Dam 60 KM (födda från –98)
P/F 15-16 43 KM
P/F 13-14 15 KM
P/F 10-12 15 KM

AVGIFT
350 kr
150 kr
70 kr
70 kr

Licens är krav i tävlingsklasser. Engångslicens finns att köpa för
200 kr. Vid efteranmälan tillkommer 150 kr på ordinarie avgift
Efter målgång ingår lättare förtäring.

VÅRA SPONSORER

MOTIONSKLASSER
Motion lång 60 km
Motion kort 43 KM
Nybörjare ca 1 km

AVGIFT
300 kr
250 kr
gratis

Vid efteranmälan tillkommer 150 kr på ovanstående avgift.
Efter målgång ingår lättare förtäring samt medalj till alla som
fullföljer.

SKRÄPZONER

Vi vill såklart vara rädda om vår vackra natur som fungerar som
vår arena, detta gör vi med att ha markerade skräpzoner i
anslutning till våra depåer. Här slänger vi skräpet!

TIDTAGNING

Elektronisk tidtagning med engångschip.

STARTTIDER
Nybörjare
kl 10.15
Tävlingsklasser
kl 11.15
Motionsklasser
kl 11.20
Masterstart tillämpas på 60 km och 43 km. Bilen släpper fältet
efter ca 500 meter.

VÅRA SPONSORER

