MK Orion BMX
inbjuder till

Upplandscup 4
Lördag 18 juni 2016
i Hallstavik
Klasser
20”
Cruiser-klass

Pojkar
Flickor
17+

-7, 8-9 år, 10-11 år, 12-13 år, 14+
-7, 8-9 år, 10-11 år, 12-13 år, 14+

Arr enl. gällande BMX-reglemente, med avvikelser för UC & SVEA
(ver. 2015:1)

Reglemente

Priser på deltävlingar & cuptotalen:
Medalj delas ut på varje deltävling & pokal som slutpris i alla klasser utom klassen 14+ *
Klassen 14+ får diplom på deltävlingarna & pengar som slutpris enligt prisstegsmodellen.
Totalpriser (ej klass 14+):
-

vid 3 deltagare i klassen delas endast pokal ut till 1:an
vid 4 deltagare delas pokal ut till 1:an och 2:an
vid 5 deltagare eller fler delas pokaler ut till 1:an, 2:an och 3:an

(Övriga: plakett eller liknande)
Fyra deltävlingar kommer att arrangeras.
Deltagande i minst tre tävlingar krävs för slutresultat.
En deltävling räknas bort vid deltagande i 4 tävlingar.
* Slutpris klassen 14+
Slutarrangören summerar ihop totalen på 50:-/cyklist i klassen 14+ under cupens alla
deltävlingar och delar ut enligt följande prisstege!
Klassen 14 + 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a 8:a

Klassen 14+
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För F14+ halverad prissumman efter totalräkningen!

PRO-Section kommer vara öppen för klassen 14+. Åkarna
får möjligheten att varje varv välja om de vill använda
den eller ej. Annars används vanlig raka.

Tidsschema
09:40
10:00 – 10:15
10:00 – 10:30
10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:15
11:30
Anmälan

Funktionärsträff
Anmälan klubbvis.
Uppvärmning + grindträning för cyklister upp till 11 år.
Lagledarmöte
Uppvärmning + grindträning för cyklister 12 år och äldre.
Pro-Section träning för cyklister 14+
Första start.
Anmälan och betalning ska ske klubbvis senast 3 juni.
Anmälningsavgift = Startavgift: 100kr Sätts in på konto BG 5810-7897
(Vid efteranmälan 160: -, jämna pengar i kontanter på tävlingsdagen)
Anmälan skickas klubbvis till bmxmkorion@gmail.com
Anmälan måste innehålla:
Klubbtillhörighet, startnummer, namn, födelseår, klass samt
licensnummer. Gärna klassvis från minsta till största klass.

Hitta till Oss
BMX-banan ligger i Parken i Hallstavik, på samma område som Speedway banan.
Länk till Google Maps:
https://goo.gl/maps/GFe5S
GPS koordinater:
60°03'23.6"N 18°36'43.4"E
60.056549, 18.612064

Frågor

Besvaras av Patrik Portström 0763475577

Välkomna!

