Inbjudan till Bergslagsloppet MTB den 9 september 2018

Almby IK inbjuder till 2018-års Bergslagslopp som går i Kilsbergen med start
och mål i Ånnaboda. Den startar med en slinga på 20 km söderut för att efter
varvning i Ånnaboda fortsätta norrut och vända innan man åter igen kommer
till målet på Skidstadion i Ånnaboda
Tävlingscentrum (TC):
Ånnaboda Skidstadion (Garphyttan) 20 km väster om Örebro.

Klasser Tävling:
Herrar

69 km

Damer

69 km

Pojkar 15-16 46 km
Flickor 15-16 46 km
Pojkar 13-14 46 km
Flickor 13-14 46 km
Pojkar 10-12 22 km
Flickor 10-12 22 km
I samtliga tävlingsklasser erfordras tävlingslicens, i ungdomsklasserna kan engångslicens lösas på
plats för 200 kronor.

Klasser Motion:
Herr/Dam 69 km från 15 år och äldre.
Herr/Dam 46 km från 13 år och äldre.
Herr/Dam 22 km från 10 år och äldre.

Starttid och plats:
Kl. 11.00 söndagen den 9 september vid Tävlingscentrum Ånnaboda.

Anmälan:
Sker via hemsidan: bergslagsloppet.se
Sista anmälningsdag till ordinarie startavgift är måndagen den 3 september.
Anmälan är komplett först när anmälningsavgiften är betald.
Efteranmälan i samtliga klasser kan göras i Tävlingscentrum till en förhöjd avgift lördagen
den 8 september kl. 15.00 – 18.00 eller söndagen den 9 september kl. 08.00 – 10.00.

Betalning:
Anmälningsavgiften erläggs samtidigt som anmälan via betalningssystem på hemsidan. Ange Namn,
förening/ort och klass.
Tävling 69 km

Ord. avgift 650 kr

Efteranmälan 850 kr

Tävling 46 km

Ord. avgift 300 kr

Efteranmälan 500 kr

Tävling 22 km

Ord. avgift 200 kr

Efteranmälan 400 kr

Motion 69 km

Ord. avgift 600 kr

Efteranmälan 800 kr

Motion 46 km vuxen

Ord. avgift 500 kr

Efteranmälan 700 kr

Motion 46 km ungdom

Ord. avgift 300 kr

Efteranmälan 500 kr

Motion 22 km vuxen

Ord. avgift 350 kr

Efteranmälan 550 kr

Motion 22 km ungdom

Ord. avgift 200 kr

Efteranmälan 400 kr

Namnändring:
Det går att namnändra en betald startplats. Detta görs på plats i Tävlingscentrum lördagen den
8 september kl. 15.00 – 18.00 eller söndagen den 9 september kl. 08.00 – 10.00.
Kostnad 100 kr.

Tävlings-PM:
PM som innehåller viktig information läggs ut på vår hemsida bergslagsloppet.se senast onsdagen
den 5 september.

Nummerskylt & nummerlapp:
Du hämtar ut dina tävlingshandlingar i TC lördagen den 8 september kl. 15.00 – 18.00 eller
söndagen den 9 september kl. 08.00 – 10.00.

Startordning:
Samtliga klasser startar samtidigt kl. 11.00. Tävlingsklasserna först, uppdelade i olika fållor och några
minuter efter motionsklasserna. För allas säkerhet och bästa upplevelse kommer det finnas två
startfållor i motionsklasserna: Köra snabbare och Köra lugnare. Välj den startfålla som passar dig och
dina ambitioner.

Tidtagning:
Vi kommer att använda oss av Neptrons tidtagningssystem.

Energidepåer:
Utmed Bergslagsloppet 69 km på 5 ställen och vid målgång.
Utmed Bergslagsloppet 46 km på 4 ställen och vid målgång.
Utmed Bergslagsloppet 22 km på 1 ställe och vid målgång.

Langning:
Det är fri langning efter banan dock inte i energidepåerna. Langning ska ske från höger sida.

Teknisk zon:
Det finns fyra tekniska zoner, en är vid varvningen i Ånnaboda efter cirka 22 km och nästa i
Klockhammar efter ca 34km och den tredje i Klockhammar efter ca 45km och en efter cirka 60 km.

Sjukvård:
Läkare/sjukvårdare finns vid TC.

Mat vid målgång:
Efter målgång serveras något att äta till samtliga deltagare.

Bryter:
Cyklist som bryter och inte fullföljer måste anmäla detta vid TC.

Omklädning/Dusch:
Finns i nära anslutning till TC.

Regler och förhållningssätt:
SCF:s Tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 samt gällande trafikregler gäller. Allt deltagande
sker på egen risk. All nedskräpning i naturen är förbjuden. Skräpzoner finns i samband
med depåerna. Anmälda cyklister redovisas på internet med namn och förening/stad.

Dopingkontroll:
Cyklist som efter målgång blir informerad att han/hon skall infinna sig till kontroll är skyldig att följa
de förhållningsregler som kontrollanten meddelar.

Träning:
Får ske på banan fram till 30 minuter innan start.

Banan:
Långa banan består av två loopar med en total längd av ca 69 km.

Återbetalning:
Genom att köpa försäkringen STARTKLAR kan du få tillbaka hela avgiften om du skulle vara sjuk
eller skadad vid tidpunkten för loppet. Mer info finns på www.startklar.nu.
Bergslagsloppet återbetalar inga anmälningsavgifter utan anmälan är bindande. Har du köpt en
Startklar försäkring och vill utnyttja den vänder du dig direkt till Folksam.
Om Bergslagsloppet p.g.a. extra ordinära omständigheter tvingas ställa in, förbehåller sig
arrangören rätten att behålla 75 % av startavgiften.

Deltagarförsäkringar:
Du är försäkrad om du ställer upp som motionär. Som motionär ingår en försäkring i din
anmälningsavgift. Notera dock att denna försäkring betalar ut ett lägre belopp än en licensförsäkring
vid eventuell skada. Tänk på att genom din idrottsförsäkring får du ett grundskydd. Vi
rekommenderar dig att också ha andra försäkringar som gäller idrott på din övriga fritid.

Publicering:
Anmälda cyklister redovisas på internet med namn och klubb/ort. Bilder på deltagare kan komma att
publiceras på bergslagsloppet.se, våra sociala medier och i marknadsföringssyfte. Om du önskar att
dina personuppgifter inte publiceras i våra kanaler skickar du ett mail till info@bergslagsloppet.se.

Upplysningar:
E-post: info@bergslagsloppet.se
Tävlingsledare: Lars Pettersson, mobil: 070-2438346 mail: lasse907telia.com
Chefskommissarie: Bo Mann mobil: 076-0396560
Sekretariat: Anders Johansson, mobil: 073-8232860

Information:
För mer information och uppdateringar av information, gå in på vår hemsida bergslagsloppet.se

Hitta till tävlingen:
Ånnaboda skidstadion ligger cirka 20 km väster om Örebro, strax NV om Garphyttan. Från motorväg
E 20, ta avfart 112 Garphyttan/Ånnaboda, kör mot Garphyttan/Ånnaboda, vid trevägskorsning sväng
höger (skyltat mot Ånnaboda) kör 4 km och sedan är du framme.

Välkommen till Bergslagsloppet 2018!

