
PM
Järfälla XCO SWE cup

22 Augusti 2021

Vi vill hälsa alla varmt välkomna till Järfälla XCO SWE Cup, vid Bruket, Järfälla, Stockholm.
Adress: Görvälnsvägen 11, Järfälla.

Anpassningar med rådande omständigheter på grund av Covid-19

Arrangemanget är anpassat till direktiv från Folkhälsomyndigheten samt Svenska
Cykelförbundet. Detta innebär:

● Maximalt 400 deltagare får vistas inom start och målområdet, funktionärer exkluderade.
● In- och utpassage till start och målområdet är begränsat.
● Det finns ingen möjlighet till dusch eller omklädning.
● Langning och Teknisk zon är en begränsad yta där max en (1) person per tävlingsåkare

får vistas. Klubbtröja och band med passerkort krävs. Banden hämtas i sekretariatet.
● Handsprit finns placerat vid toaletter och servering.
● Håll avstånd, visa omtanke!

https://www.google.se/maps/place/Bruket+MTB+J%C3%A4rf%C3%A4lla+CK/@59.4309556,17.775785,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fa1a459bec321:0x8e165da5fdd345c1!8m2!3d59.4309556!4d17.7779737?hl=sv
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Anmälan och avgifter

Ordinarie anmälan sker via Sportstiming fram till 15e Augusti.

Klass Anmälningsavgift
9-10 150 kr

11-12 150 kr

13-14 300 kr

15-16 300 kr

Junior 350 kr

Master 350 kr

Elit 500 kr

Nybörjare 0 kr

Sport 350 kr

Efteranmälan

Efteranmälan från och med 16e Augusti till dubbel anmälningsavgift fram till 20 augusti.
Ingen efteranmälan på plats.

Tävlingsområde

Sekretariat, insläpp till start, insläpp till teknisk zon, café, toalett, vatten etc.

https://www.sportstiming.se/event/8874


Banorna
P/F 9-10 och nybörjarklass kör egen bansträckning. Övriga klasser kör långa XCO-banan där
ett varv består av blå loop + röd loop.

Långa XCO-banan har en startloop enligt gul markering:

Varvning och Mål långa XCO-banan:

Start och mål P/F 9-10:



Nybörjarna har separat startplats men gemensamt mål med övriga klasser. Banan består av en
loop som körs valfritt antal varv inom 15 minuter.

A/B Linjer
För klasserna P/F 9-10 och P/F 11-12 är A-linjerna avstängda.

Licens
Licens och föreningstillhörighet är obligatorisk i alla tävlingsklasser.

Engångslicens

Om du ska köra H/D Sport-klass kan du skaffa en engångslicens via SCF. Arrangören
tillhandahåller inte engångslicenser.

Engångslicens tecknas direkt via SCF, läs mer och teckna engånglicensen här.
Engångslicensen ska visas upp i kansliet i samband med hämtning av nummerlapp.

Lagledarmöten

Lagledarmöte hålls vid sekretariatet söndag 22 augusti kl 07:30.

Mötet sänds live på Järfälla XCOs Facebook.

https://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/arrangera-tavling/engangslicenser/
https://facebook.com/jarfallaxco


Nummerlappar

Nummerlappar delas ut i sekretariatet från och med klockan 07:00.

För att undvika trängsel vid nummerlappsutdelningen ber vi dig hämta ut din nummerlapp ca 1-2
timmar innan start. Varken senare eller tidigare.

Tidtagning

Tidtagning sker med transponder utom i nybörjarklass. Det är upp till åkaren att ha ett både
fungerande och registrerad transponder. Risken finns att åkare utan fungerande transponder
inte får något resultat.

Transponder / Chip

Det är upp till varje åkare att se till att ha en fungerande transponder med rätt ID-registrerat på
Sportstiming

Chip kan hyras för 200 kr. Behöver du hyra chip anges det vid anmälan i Sportstiming.
Hyrchip hämtas med nummerlappen vid sekretariatet. Ej återlämnat hyrchip debiteras med
1000 kr.

Nybörjareklass behöver vid anmälan välja att du har ett chip och fylla i ”XX-12345” som
chipnummer, för att komma vidare i anmälningsproceduren.

Seedning och resultat

Om anmälan är inkommen senast tisdagen 17e Augusti kl.16.00 ingår cyklisten i
seedningen.

Seedning sker efter:

1. Ledaren av SWE Cup

2. UCI poäng

3. SWE Cup totalställning

4. Lottning



Seedning av ungdomar och master sker efter:

1.Ungdom och Master Cup totalställning

2. lottning.

Chefkommissarien kan seeda upp efteranmäld åkare.

P/F 9-10, P/F 11-12 och Sportklass lottas.

Provkörning av banorna

Banan är uppmärkt fr.o.m. Lördag 21 Augusti.

Officiell träning på banan, Söndag den 22 Augusti klockan 07:30 – 08:25 samt Efter
sista målgång för P/F 13-14 fram till starten för P/F 15-16. Dock är de delar av banan
som innefattas av nybörjarbanan inte öppen för träning under nybörjarloppet. Ingen
provkörning övriga tider på tävlingsdagen.

Langning och teknisk assistans

Klubbkläder och passerkort måste användas för att ta sig till teknisk zon & langning. Max en (1)
person per tävlingsåkare. Håll avstånd även i teknisk zon.

Banan innehåller en dubbelsidig zon för langning och teknisk hjälp som ligger vid målområde
och varvning.

Teknisk zon passeras 2 gånger per varv. Efter 3.5 km har cyklisten teknisk zon/langning på sin
vänstra sida, och strax innan varvning har cyklister teknisk zon/langning på sin högra sida vid
passage.



Start

Startande ska infinna sig i ”fållan” till arenan 10 minuter före starttiden.

Klass Start Varv Varv distans Total distans

P9-10 08:30 1 3,5 km 3,5 km

F9-10 08:35 1 3,5 km 3,5 km

P11-12 09:15 1 5 km 5 km

F11-12 09:20 1 5 km 5 km

P13-14 10:05 2 5 km 10 km

F13-14 10:10 2 5 km 10 km

Nybörjare 11:10 15 minuter 15 minuter

P15-16 12:00 3 5 km 15 km

F15-16 12:05 2 5 km 10 km

D Elit 13:15 5 5 km 25 km

D Junior 13:15 4 5 km 20 km

D30 13:17 3 5 km 15 km

D40 13:17 3 5 km 15 km

D50 13:17 2 5 km 10 km

D Sport 13:19 2 5 km 10 km

H Elit 15:10 6 5 km 30 km

H Junior 15:10 5 5 km 25 km

H30 17:05 4 5 km 20 km

H40 17:07 4 5 km 20 km

H50 17:09 4 5 km 20 km

H60 17:09 3 5 km 15 km

H Sport 17:11 2 5 km 10 km



Målgång

Efter att vinnaren i en klass går i mål sker ingen mer varvning för cyklister i den klassen.
Placering på de som blivit varvade sätts 80%-regelns princip med förste varvade cyklist efter
siste cyklist som kört alla varven.

Resultat

Resultat kommer finnas (även live-resultat) via Sportstiming. Sedan kommer dessa
även laddas upp eller länkas från Swecyclingonline. Protest sker skriftligt till juryn.

Priser

Placering Elit XCO Junior XCO

1:a 2000 kr 650 kr

2:a 1500 kr 500 kr

3:a 1000 kr 400 kr

4:a 750 kr 350 kr

5:a 500 kr 200 kr

Medalj / Pokal till topp 3 för övriga tävlingsklasser.

Medalj till alla nybörjare.

Prisutdelning sker i samband med målgång.

Deltagarlistor

Deltagarlistor kan hittas via eventets sida på Sportstiming.

Parkering

Finns i tävlingsområdets omedelbara närhet. Kom i god tid innan tävlingsstart.



Karta



Övriga upplysningar

Toaletter (TC) kommer finnas.

Cykeltvätt kommer finnas.

Badplats finns.

Omklädningsrum saknas.

Tävlingsjury:

Kari Pakkanen

Christer Johansson

Christer Flygholm

Marcus Andersson

För samtliga klasser gäller Svenska Cykelförbundets tävlingsregler del 1, 4 och
12. Allt tävlande sker på egen risk.

Kontakt

Eventledare: Anders Andersen, info@jarfallaxco.se, 070-7961967

Tävlingsledare: Pontus Andersson, info@jarfallack.nu, 070-5754567

Chefskommissarie: Kari Pakkanen, info@cykelbutiken.nu , 073-1803228

PM godkänd av chefskommissarie Kari Pakkanen.

Hjärtligt välkomna till Järfälla XCO

mailto:info@jarfallaxco.se
mailto:info@jarfallack.nu
mailto:info@cykelbutiken.nu

