Engelholms BMX Klubb
bjuder in till

LYFT & BYGGMASKINER OPEN
Lördagen den 30 september 2017
Vi måste bara prova! Vad sägs om scrambled heats i alla klasser? Låter det intressant?
Skicka din anmälan till din klubb redan idag! Vi kan redan nu säga att det troligtvis
kommer ta lite längre tid i sekretariatet än brukligt men vad gör väl det när vi kan köra
en tävling som vänder lite upp och ner på det normala. Välkomna till Sibirien BMX Arena!
Klassindelning:
20”

Pojkar -5 år, 6-7 år, 8 år, 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år, 15-16 år, 17+
Flickor -5 år, 6-7 år, 8 år, 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år, 15-16 år, 17+

Cruiser-klass Herr 17+
Dam 17+
Reglemente:
Tävlingarna arrangeras enligt UCI ́ s reglemente med tillägg svenska avvikelser.
Spd-pedaler får ej användas i klasserna upp till 12 år.
För klasser till och med 8 år: Inget kval. 4 lottade heat för alla i dessa klasser.
Pro-sektion används inte.
Scrambled heats alla klasser. Då vi ej kör med transponders i Sverige kommer vi eventuellt behöva
köra något re-race för att särskilja cyklisterna.
Premier:
Klasserna upp till och med 8 år:

Prisutdelning utan inbördes ordning. Medaljer till samtliga
deltagare.
Pokaler till 1:a, 2:a och 3:e placering Medaljer till 4:e – 8:e
placering, graverade med placering
Medaljer till övriga deltagare utan gravering
Pokaler till 1:a, 2:a och 3:e placering
Medaljer till 4:e – 8:e placering, graverade med placering
Pokaler till 1:a, 2:a och 3:e placering.

Klasserna 9 till 12 år:
Klassen 13 till 16 år och Cruiser:
Klassen 17+

Prispengar enligt följande prisstege i klassen 17+:
Antal

1:a

2:a

3:a

4:a

3-8

300

250

200

150

9-16

400

350

300

17-

500

450

400

Ev vinstskatt betalas av cyklisten.

5:a

6:a

250

200

150

350

300

250

7:a

8:a

200

150

Tidsschema: 12.30
13.00-13.15
13.00-13.30
13.30
13.30-14.00
14.30

Funktionärsmöte
Anmälan klubbvis
Uppvärmning + grindträning för cyklister upp t o m 12 år.
Lagledarmöte
Uppvärmning + grindträning för cyklister 13 år och äldre.
Första start

(Med reservation för ändringar.)

Anmälan:

Anmälningsavgiften är 150kr. (Efteranmälan 300kr.)
Anmälan och betalning ska ske klubbvis senast fredag 15 september till
tavling@ebmx.se och bankgiro 5685-7386.
För utländska cyklister och efteranmälningar betalar ni kontant på plats.
Anmälan skall innehålla: Klubb, licensnummer, startnummer, för- &
efternamn, födelseår samt tävlingsklass enligt bifogad anmälningsblankett.

Frågor:

Skickas till tavling@ebmx.se.
Sekretariatet: Therése Björklund
Tävlingsledare: Tanja Svensson
Huvudkommissarie: Roger Johnsson

I kiosken har vi försäljning av både fika, glass, mat och dryck. Ni kan betala med kontanter
eller till swishnummer 123 495 68 01.
Hitta hit:

Sibirienvägen 3
262 72 Ängelholm

Det finns möjlighet att campa vid banan för 150kr. Anmäl till camping@ebmx.se senast 24
september.
Förslag på boende:
Hotell Lilton 0431-44 25 50 www.hotel-lilton.se
Riverside Hotell 0431-41 10 02 www.hotelriverside.se
Ängelholms Vandrarhem 0431-193 35 www.vandrarhemmetiangelholm.se

Varmt välkomna till en förhoppningsvis annorlunda och rolig tävling!

