Jönköping 20171209

Jönköping Cykelklubb och Abloc presenterar gladeligen följande:

Version 1.0
Vänligen notera: Det kommer att släppas en version 2.0 den 26:december, detta
beroende på eventuella justeringar i starttider samt ev förändringar baserat på
väderförhållanden. Tävlingsledningen jobbar också på tillgång av
klubbhus/omklädning.

PM: Abloc Winter Race 2017 och
Abloc Winter Open 2017
Fredagen den 29:e December 2017,
Tabergs Motorbana, Taberg, Småland, Sverige.
Vägbeskrivning för att hitta till Tabergs Motorbana, (WGS 84) 57.686419,
14.061084. E4:an söder- och norr- ifrån samma avfart gäller. Strax söder om
Jönköping ta avfart 93 och kör mot Taberg. Kör hela vägen in i Taberg, ta höger i
T-kors. Efter ca 250 meter sväng vänster in på Nissanvägen. Följ Nissanvägen ut
genom Taberg och fortsätt ca 800 meter, på höger sida står skylt, motorbana.
Sväng in vänster, framme! Vid frågor info@jck.se eller ring 0707-555412
Parkering sker inne på tävlingsområdet. Sväng in vid skylt motorbana och kör
enbart 50 meter på grus/skogsväg. Där visas ni till lämplig parkering.
Tävlingscentrum öppnar kl 10.30 och är i samband med kaffevagnen på
tävlingsområdet. För de åkare som ska köra the race och som ankommer från
Hovrättstorget kommer det även finns ett tävlingscentrum som är bemannat
mellan 10.00-10.30 på VOX Hotel.
WC sker till skogs.
Omklädning sker i bilar alternativt ute.
Cykeltvätt finns inte.
Träning på banan får ske fram till kl 11.40 på tävlingsdagen. Därefter är det
förbjudet att träna på banan till dess att tävlingen är genomförd.
Nummerlappar: Nummerlappar delas ut till samtliga deltagare i

Tävlingscentrumet. Nummerlappar ska fästas enligt lvg reglemente.Medtag egna
säkerhetsnålar.
Chipkontroll: (the race, enbart) Funktionskontroll av chip sker innan start; det
är upp till varje cyklist att kontrollera sitt chip i funktionskontrollen vid TC.
Avsaknad av fungerande chip kan medföra att cyklist ej ges tid och placering.
Efteranmälan (the open, enbart) kan göras på plats fram till 30 minuter före
start i open och då mot dubbel anmälningsavgift.
Licens och föreningstillhörighet är obligatorisk för samtliga klasser.
Engångslicens kan lösas mot en kostnad av 200kr.
Regler är helt enligt Svenska Cykelförbundets regler för landsvägstävling och
kommer att gälla för tävlingen och kommer att gås igenom innan start. Utöver
dessa regler gäller följande. Krav på skärmar, fram- och bak samt kompislapp.
Dubbdäck fram och bak. Godkända reflexer. Samtliga dessa är krav och utan det
tillåts inte cyklisten att starta, kontroll kommer att ske innan start. Vidare får
följande hjulstorlekar användas 26-, 27,5-, 28- och 29-tum.
Vidare ska du för att få delta i The Race dagen innan genomfört Abloc Winter
Challenge. Detta gäller enbart The Race, med andra ord är The Open öppen för
alla oavsett deltagande dagen innan.
Vinnare (the open) är samtliga startande men den som är först över mållinjen
kan kora sig som mästare i klassen the Open.
Vinnare (the race) är den som helt enkelt har bäst totaltid i mål. Det är
sammanlagd tid i de båda heaten som räknas. Utöver det kommer det att delas ut
bonussekundrar till de tre första i varje heat. Detsamma gäller spurtpriset efter
varv 5 där också bonussekundrar delas ut till de tre första. Sekundrarna delas ut
enligt följande: 1:a 30 sek, 2.a 20sek och 3:a 10 sek.
Cyklistmöte kommer att ske för samtliga tävlande i The Race. Mötet hålls kl
10.30 den 29:e på Hotel Vox och är obligatoriskt för samtliga startande.
Chip (the race, enbart) är obligatoriskt för the race. Chip kan hyras för 200kr.
Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000 kr.
Start, startordning sker utifrån startnummer. Gemensam start. Startande ska
infinna sig till upprop 15 minuter före start.
Bryta tävlingen, Cyklist som bryter tävlingen skall anmäla detta till
målfunktionär snarast.
Resultatlista presenteras vid kaffevagnen omgående samt efter tävlingen på
jck:s och abloc:s hemsidor.
Banan och varvet mäter totalt 1800meter. Det är omväxlande grus och asfalts
underlag. På varvet finns en backe av karaktär knäppa. I övrigt är det en svängig

bana där du ständigt har överblick över hela banan. Banan inbjuder till offensiv
cykelåkning. Vanligtvis används banan som folkracebana.
Priser: I the Open klassen gäller varupriser till de 10 främsta i varje klass.
I The Race gäller följande prispengar:
1: 11.000kr
2: 7.000kr
3: 4.000kr
4: 2.000kr
5: 1.000kr
Prispengarna är lika för herr- och damklass. Total prispott är 50.000kr.
För att antalet prispengar ska delas ut krävs följande:
5 priser –9- startande
4-priser –7-8 startande
3-priser – 5-6 startande
2-priser – 3-4 startande
1-pris - 1-2 startade
Teknisk zon markerad vid TC, langning efter varvning.
Sjukvård: Sjukvårdspersonal för första hjälpen finns vid tävlingscentrumet.
OBS Arrangörerna förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet och
uppdatera PM:et fram till tävlingsdagen men uttalat redan nu så presenteras ett
uppdaterat PM den 26:e december.

Klass, Starttid, Varv x km Startavg samt Prisutdelning
The Race
Obligatorisk gemensam rull från Hovrättstorget i Jönköping kl 10.45. Därefter
går tävlingsstarten kl 12.00 på Tabergsbanan för både herr- och damklassen.
Därefter ca 1 timme paus för att 14.00 starta igen för heat 2. Prisutdelning sker
direkt efter målgång. Totalt körs 10varv x1800meter x 2 heat.
Startavgift: 1795:- (inkl winter challenge)
The Open
Gemensam start för herr-, dam och ungdomsklass kl 13.00. Totalt kör senior 8
varv x1800meter och ungdom 5 varv x 1800meter. Prisutdelning sker direkt
efter målgång.
Startavgift 100:Servering
Kaffe, läsk, kakor, hamburgare och övrig förtäring finns att köpa vid
tävlingscentrum
Information Erik Abrahamsson, 0707-555412, erik@abloc.se

Tävlingsledare Daniel Persson, 0767-862333
Godkänd av chefskommissarie Claes Andersson
Jury: Claes Andersson, Erik Abrahamsson Jonas Peterson.
Boende
Vi rekommenderar Vox Hotel där ni isf uppger att ni deltar i tävlingen för
förmånligt pris.
Avslutningsvis:
Allt tävlande sker på egen risk. Vi ansvarar gemensamt för att vi får en
trevlig dag tillsammans.

