VÄLKOMNA TILL SM I UPPSALA
SVENSKA MÄSTERSKAPEN LANDSVÄG LINJE
SENIORER OCH JUNIORER

UPPSALA
25-26 JUNI 2022

PM
Upsala CK välkomnar alla till SM Landsväg Linje
Start och mål är på Eklundshovsvägen, med en varvbana i Ulleråker/Ultuna området.

Nummerlappar
Nummerlappar delas ut vid kansliet vid start och målområdet. Utlämning sker
föreningsvis per klass.

Starttid, utväxlingskontroll, chipkontroll och upprop
Starttider framgår av detta PM samt publiceras på Upsala CK:s hemsida
https://upsalack.se/ och på Sportstiming https://www.sportstiming.se/event/10804
Uppställning till start sker genom lottad uppropsordning. Upprop sker enligt separat
jurymeddelande som publiceras på Sportstiming..
Utväxlingskontroll görs för juniorer i samband med upprop till start. Högsta tillåtna
utväxling är 7,93 m för Damer/Herrar Juniorer.
De som inte har fungerande chip vid kontrollen kan hyra chip av arrangören för
200 kr.

Alla tävlande har chip så det går utmärkt att följa varvtider och placeringar på distans
genom https://www.sportstiming.se/event/10804
Gå in på Live Event, välj Klass och klicka på Leaderboard.
Vi kommer även att göra vissa uppdateringar genom Upsala CK:s kanal på Facebook.

Lagledarmöte
Lagledarmöte sker 1 timme före respektive start vid startområdet.
Närvaro på lagledarmötet är obligatoriskt för de föreningar som vill köra servicebil,
övriga föreningar är också välkomna för att få del av den information som lämnas.

Servicebil
Anmälan av servicebil ska ske till goranmattsson.uck@hotmail.com
Förare av servicebil skall ha genomfört godkänd servicekurs 2022.
https://scf.se/forbundet/servicekurs/
Flera föreningar kan dela på en servicebil.

Banan
https://www.alltrails.com/explore/map/map-june-1-2022-7-02-am-31c2397?u=m

Langning
Fast langning sker inom markerad langningssträcka, belägen inom sista km före
varvning, och är tillåten på samtliga varv.
Förening äger rätt att delta med följande antal langningsfunktionärer, baserat på
antalet anmälda cyklister:
Antal cyklister
Maximalt antal langningsfunktionärer
1-2
1
3
2
4-5
3
6 eller fler
4
Langningsfunktionärer skall bära väst, som tillhandahålles av arrangören och
utlämnas per förening i kansliet. Dessa återlämnas direkt efter tävlingens slut till
kansliet. Langning från servicebil är tillåten, enligt instruktioner som ges på
lagledarmötet.

Skräpzon
Skräpzon kommer att finnas inom markerat område på linjebanan och ska användas
av cyklisterna.

Prisutdelning och mästartröjor
Prisutdelning sker för de tre medaljörerna samt bästa U23 direkt efter målgång.
Fullständiga resultatlistor publiceras på Upsala CK:s hemsida

Omklädning och toaletter
Omklädningen ligger endast cirka 200 meter från målområdet, inne på gamla
militärområdet.

Parkering
Parkeringen ligger precis intill målområdet vid rondellen
Eklundshovsvägen/Regementsvägen.

Startlistor
Publiceras på Upsala CK:s hemsida https://upsalack.se/ samt på Sportstiming
https://www.sportstiming.se/event/10804

Boende
Vår samarbetspartner Scandic Uppsala Nord är tävlingshotell under Cykel SM.
Utnyttja specialpriset/natt inkl. frukost som är:
Enkelrum 765:-, Dubbelrum 865:-, Trippelrum 1095:-, Fyrbäddsrum 1295:-.
Lägg gärna till några dagar extra och upptäck Uppsala till samma förmånliga
specialpris. Restaurangen har extraöppet på midsommardagen för Cykel SM.
Boka på telefon 018-495 23 02 eller mejl uppsala@scandichotels.com
uppge Bokningskod: CykelSM.
PM är godkänt av chefskommissarie Mikael Kihlander.

Program (obs ändrade starttider på lördagen jämfört med inbjudan)
Lördag 25/6

Klass

Distans

Varv

Starttid

Herrar Junior
Damer Senior

121km
121km

13
13

09.30
13.00

Söndag 26/6
Klass

Distans

Varv

Starttid

56km
186km

6
20

10.00
12.00

Damer Junior
Herrar Senior
.

Välkomna till Uppsala

Samarbetspartners Upsala CK

