Inbjuder till 15:e upplagan av

Lördagen den 11 maj 2019
Skövde, vid Billingens Fritidsområde
Vi erbjuder långlopp tävling (75 km), långlopp motion (34, 40 och 75 km) samt nybörjare.
För att få köra 75 km måste du vara född 2002 eller tidigare.
För att få köra 34/40 km måste du vara född 2004 eller tidigare.
Ungdomar födda 2005-2008 kan köra 34 km tillsammans med vuxen i duo-klass.
Nybörjare 6-10 år kör på kort bana vid tävlingscentrum utan tidtagning.

Nyheter 2019:

Korta motionsklassen kommer finnas i två varianter 40 km respektive 34 km.
Den kortare varianten kommer inte köra det svårare partiet ute i Öglunda.
Vi kommer inte ha några tävlingsklasser för ungdomar.
Istället erbjuds ungdomar att köra motionsklass enligt följande:
 Ungdomar 15-16 år erbjuds att köra Motion 34 km alternativt Motion 40 km.
 Ungdomar 11-14 år erbjuds att köra DUO Motion 34 km i vuxens sällskap,
vuxen ska vara född 2001 eller tidigare.
 Barn 6-10 år erbjuds att köra Nybörjarklass

Duo-klass anmälan:

Nyhet: Duo-klass innebär att ungdom 11-14 år erbjuds köra motion 34 km i sällskap
med vuxen (född 2001 eller tidigare). Anmälan görs då i klass DUO Motion 34 km.
Anmälningsförfarande:
 Den vuxne (född 2001 eller tidigare) anmäler sig i DUO-klass och betalar
startavgift. Denna avgift inkluderar startavgift även för ungdomen.
OBS! Ange namn på den ungdom man ska köra tillsammans med i fältet för
seedningsinformation.
 Ungdomen anmäles sedan med rabattkod ”DUO19” (ingen betalning görs).
OBS! Ange namn på den medföljande vuxne i fältet för seedningsinformation.
 Invänta sedan bekräftelse från Billingeracet som kommer då vi kopplat
samman båda deltagarna och godkänt anmälan.

Anmälan:

Anmälan öppnar 9 februari och länk till anmälan hittar du på www.billingeracet.se
För resultatredovisningen i Långloppscupen krävs fullständigt personnummer i samtliga
tävlingsklasser samt motion 75 km.
 Anmälningsavgiften betalas med kort under anmälningsprocessen.
 Anmälan till ordinarie avgift kan göras t o m 28 april därefter höjs avgiften
med 200: Anmälan med kortbetalning t o m 10 maj.
 På tävlingsdagen sker anmälan via förhandsregistrering på nätet och
betalning på plats i tävlingsexpeditionen i samband med uthämtning av
nummerlapp.
På-plats-betalning endast via swish eller kontant (ej kortbetalning).
Förhandsregistrering på plats gör du enklast i mobilen - dator finns att låna vid
tävlingsexpeditionen vid behov.
Registrering och betalning ska vara klar senast kl 10:00 – kom i god tid!
 Vid frågor rörande anmälan maila info@billingeracet.se
 Anmälan Nybörjare sker manuellt på plats på tävlingsdagen senast kl 9:00

Anmälningsavgift:

Billingeracet tävlingsklass 75 km
Billingeracet motion 75 km
Billingeracet motion 40 alt 34 km
Billingeracet DUO motion 34 km
Nybörjare 6-10 år (anmälan endast på plats)

Klass/distans/start:

Billingeracet Tävling
Herrar seedning enl LLC
Damer Elit
Damer Övriga

Start
11:00
11:00
11:00

9 feb – 28 april
650:650:500:600:20:-

Distans
75 km
75 km
75 km

Fålla
1-4
1
3

29 april – 11 maj
850:850:700:800:20:-

Startplats
Arena Skövde
Arena Skövde
Arena Skövde

Billingeracet motion
Start
Distans
Fålla Startplats
Motion 75 km Herr/Dam
11:00
75 km
5-8*
Arena Skövde
Motion 40/34 km Herr/Dam 11:00
40/34 km
8
Arena Skövde
Motion 34 km Duo
11:00
34 km
9
Arena Skövde
(* Fålla 5: jättesnabbt/elitmotionär, Fålla 6: snabbt, Fålla 7: lagom, Fålla 8: lugnt)
Nybörjare
Flickor/Pojkar 6-7 år
Flickor/Pojkar 8-10 år

Start
09:30 (prel)
10:00 (prel)

Distans
1 km – 15 minuter
1 km – 15 minuter

Startplats
Billingens Fritidsområde
Billingens Fritidsområde

Tävlingsklasser:

Herrar: Junior, Elit, 30, 40, 50, 60, Sport
Damer: Elit, 30, 40, 50, Sport (Damer Junior hänvisas till start i Damer Elit)
Seniorklass Ingår inte i Billingeracet.

Licens:

I alla tävlingsklasser krävs årslicens (UCI-id ska anges vid anmälan)
I H/D sport är engångslicens tillåten.
Engångslicens ska lösas i samband med anmälan.
I klasserna Motion och Nybörjare krävs ingen licens.

Regler:

SCF:s tävlingsregler TR1, TR4 och TR12 samt gällande trafikregler.
Allt tävlande sker på egen risk.

PM:

Anslås på hemsidan från 1 maj samt på tävlingscentrum.
OBS! Kontrollera alltid slutgiltigt PM nära tävling då uppdateringar kan komma att ske
löpande.

Priser:

Damer Elit: 1:a 5000kr, 2:a 3000kr, 3:e 2000kr, 4:e 1000kr, 5:e 500kr
Herrar Elit: 1:a 5000kr, 2:a 3000kr, 3:e 2000kr, 4:e 1000kr, 5:e 500kr
Bergspris Dam och Herr: 1:a 1000kr. Dubblering av bergspris vid slutseger.
Minnesmedalj till samtliga fullföljande vid målgång. Varupriser i mån av tillgång.
Depåer utefter banan samt förtäring efter målgång (gäller ej nybörjare).

Tävlingsenergi:

www.billingeracet.se
Inbjudan, Anmälan, PM samt information om bana, depåer, tekniska zoner mm

Hemsida:

www.langloppscupen.se
Regler angående seedning, klasser, resultat och poängberäkning mm

Vid frågor kontakta:

info@billingeracet.se

Tävlingsledare:

Jörgen Bergström, 0701-44 66 07, jorgen.b@hotmail.se

Banchef:

Anders Lindqvist, 0739-41 48 16, a.lindqvist@telia.com

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

