
PM

Välkomna till Tempo-SM i Jönköping 2019.
Program

Onsdag 14 augusti

Damsenior kl 16.00

Herrsenior kl 17.15

Distans

2varv á 16km, 32km.

Medaljceremoni för de tre första i respektive klass kommer ske på
Lillsjötorget inne i Jönköping centrum. Prel.tid ca 20.00.

Tävlingskansli

Tävlingskansliet kommer att finns i ett tält vid start- och målområdet.
Öppettider: onsdag 13–20.

Omklädning

Omklädning och dusch avsedda för SM-deltagare finns 1,5 km från start
och målområde.

Adress: Lekeryd Svarttorps SK, Idrottsvägen, 561 95 Lekeryd

Toaletter finns vid start och målområdet.

Bana

https://ridewithgps.com/routes/29766659 banan går högervarv och är
markerad med gul skylt med svart pil i, på höger sida av vägen.



Nummerlapp

Nummerlappen placeras längst ned på ryggen lite åt HÖGER. CHIP Ska
användas, Finns att hyra 200:-/chip

Kontroll av cykel

Sker vid startplats, minst 5 min innan start.

Resultatlistor

Finns vid kansliet.

Service

Servicebil ska anmälas på info@jck.se eller minst 5 min för start.

Trafik och parkering

Det är begränsad framkomlighet för biltrafik under tävlingstiden, var ute i
god tid. Parkering rekommenderas vid omklädningen eller vid skolan.
Parkering utmed banan är inte tillåten.

Tänk på att banan är enkelriktad och att vi helst inte vill ha in trafik på
banan. Fram till startområdet kommer bara behörig trafik släppas igenom.
Trafik ut från vägen som kommer från Öggestorp och trafik ut från
Uddebobadet kommer vara väldigt begränsad, risken är att ingen trafik
kommer kunna släppas ut dessa vägar då hastigenheten in mot mål
kommer vara mycket hög.

Jönköping och boende

Jönköping och dess omgivningar erbjuder boende för alla. Du hittar
information på www.jkpg.com.

Aktiviteter på Lillsjötorget i Jönköping

Här kommer storbildskärm finnas för att följa loppet live. Roberto Vacci
kommer vara på plats och kommentera loppet.

Jönköpings kommun kör ”cykelns dag i city” med utställare och
aktiviteter. Paracykelakademin finns på plats för att testa handcykel.
Jönköpings CK finns på plats med ungdomar för att berätta om vår
ungdomsverksamhet. Det är även här prisceremonin kommer ske.

Information



På klubbens hemsida kommer det finnas löpande information så som
startlistor mm.
Hemsida: http://www.jck.se/wp/?page_id=1562

E-post: info@jck.se

Tävlingsledare: Stephan Klang.

Kompletterande information kan komma via jury-kommuniké́. PM är godkänt av
chefskommissarie Thomas Nilsson.

Välkomna!


