
  
 

       

Inbjudan till 
 

30:e Vista Mountain 
 

Lördagen den 5 oktober 
 

Anmälan: 
Skall ske via www.Swecyclingonline.se senast tisdagen den 1:a oktober.  
Anmälningsavgiften faktureras klubbvis i efterhand. Efteranmälan kan göras på tävlingsplatsen 
fram till en timma innan start. Kontant betalning eller Swish vid efteranmälan. OBS! För cyklister 
som ej har licens finns det möjlighet att anmäla sig via E-mail till följande adress: info@jck.se 
 
Avgifter  
Avgifter gäller per deltävling. Elit-klasser (Elit, Jun, U23) 200 kr; veteran, senior 150 kr: 
H/D-motion, ungdom, 100 kr; nybörjare 50 kr. Vid efteranmälan uttages dubbel avgift, i 
ungdomsklasserna uttages avgift på 150kr. Ingen efteranmälningsavgift i nybörjarklasser eller 
motion. 
Licens och föreningstillhörighet är obligatorisk i alla klasser utom nybörjarklasser och motion. 
Engångslicens kan lösas i samtliga ungdomsklasser för 200 kr. Chip obligatoriskt för alla klasser 
utom U-sport, motion och nybörjarklasser. Chip kan hyras för 100:- för ungdomsklasser och 200:- 
för övriga. Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000:-. 
 
Priser 
I MAXI-start och juniorklasserna utdelas prispengar 1:a 1000 kr, 2:a 750 kr, 3a 500 kr. 
Ungdomsklasser pokaler. Övriga klasser varupriser. Nybörjare och U-sport får medalj vid 
målgång. H/D Motion lottade priser. 
 
Tävlingsplats 
Vägbeskrivning för att hitta till Vistavallen, Kaxholmen, från E4:an söderifrån, ta avfart 101, följ 
skylt mot Skärstad. Kör rakt fram i ca 7 km. Från E4:an norrifrån, ta avfart 102, följ skylt mot 
Ölmstad, Vätterleden. Sväng höger i Ölmstad mot Skärstad. Följ vägen i ca 10 km.  
 
Nummerlappar 
Nummerlappar till de klasser som ej har fasta nummerlappar (Nybörjare, U-sport och 
motionsklasser samt ”nya” tävlande) kan hämtas ut från kl. 08:00. Cykelnummerlappar som ej 
återlämnats debiteras med 200 kr (gäller ej nybörjare).  



  
 

       

 
Tidtagning 
Tidtagning sker med transponder utom i nybörjar, U-sport och motionsklasser. Det är upp till 
åkaren att ha ett både fungerande och registrerad transponder. Risken finns att åkare utan 
fungerande transponder inte får något resultat.   
 
Transponderkontroll 
Tidtagning sker med transponder utom i nybörjare, U-sportklassen samt motionsklasserna. Det är 
upp till åkaren att ha ett både fungerande och registrerad transponder. Risken finns att åkare utan 
fungerande transponder inte får något resultat. 
 

Startordning 
Uppställning i startfållor i klassen P/F 10-12 lottas, klassen nybörjare ställs de äldsta först i 
respektive start, i motion finns ingen seedning. Övriga klasser seedas enligt 
Cupsammanställningen.. Startande ska infinna sig till upprop 15 minuter före start. 
 
Provkörning av banorna 
Banan märks ut två veckor innan tävling, träning får ske fram till 09.30 på tävlingsdagen. Det är 
absolut förbjudet att cykla på nybörjarbanan när de kör. 
 
Banbeskrivning 
Garanterat fri från stenkistor. Går på underbart fina stigar som slingrar sig fram i ravinrik lövskog. 
Långa varvet har en extra utförskörning med tillhörande uppförsbacke. Publikplats nere i Tullebo-
ring där cyklisterna kan ses flera gånger. Banan passar alla, nybörjare som elit. 
 

Resultat  
Resultatlistan presenteras på: www.scf.se/vastergotland, http://www.jck.se/wp/ samt 
Västgötacupens facebooksida. 
OBS! ingen cupsammanställning i klasserna pojkar / Flickor 10-12.   



  
 

       

 
Distanser och starttider:   

Observera att starttiderna och ordningen endast är preliminär och kan komma att ändras. LÄS PM! 

 

Startgrupp Klass              Starttid 
Varv x 
 km Startavg. Prisutdelning 

1 

Nybörjare 
8-10 09:30 

X x 0,4 50 kr Direkt efter 
målgång 

Nybörjare 
6-7 09:45 

X x 0,4 50 kr Direkt efter 
målgång 

2 

P 10-12 10:00 2 x 3 100 kr ca 12:30 
F 10-12 10:02 2 x 3 100 kr ca 12:30 
Ungdom 
sport 10:04 

1 x 3 100 kr Direkt efter 
målgång 

3 
P 13-14 10:45 3 x 3 100 kr ca 12:30 
F 13-14 10:47 3 x 3 100 kr ca 12:30 

4 
H Motion 11:45 3 x 3 100 kr ca 12:55 
D Motion 11:47 3 x 3  100 kr ca 12:55 

5 
P 15-16 12:50 4 x 3,7 100 kr ca 14:15 
F 15-16 12:52 4 x 3,7 100 kr ca 14:15 

6             
Maxi- klass 

H Elit 14:00 6 x 3,7 200 kr ca 15:30 
H Junior 14:00 6 x 3,7 200 kr ca 15:30 
H 30 14:00 6 x 3,7 150 kr ca 15:30 
D Elit 14:02 5 x 3,7 200 kr ca 15:30 
D Junior 14:02 5 x 3,7 200 kr ca 15:30 
D 30 14:02 5 x 3,7 150 kr ca 15:30 

7 
H 40,50,60 15:20 4 x 3,7 150 kr ca 16:25 
H Senior 15:22 4 x 3,7 150 kr ca 16:25 
D 40, 50 15:24 4 x 3,7 150 kr ca 16:25 

 

 
Servering 
Kaffe, läsk, kakor, hamburgare och övrig förtäring finns att köpa vid tävlingscentrum, kontant 
betalning eller swish.  
 
Boende 
Uppställningsplats för husvagn och husbil utan elanslutning finns vid Vistavallen till en kostnad av 
100 kr/natt och fordon. För bokning och mer info kontakta, Gustaf Gustafson, telefon 0702-079411 
 eller E-mail gustafgustafson@hotmail.com. Betalas med SWISH till: 0702-079411 , ange 
registreringsnumret på dragfordonet/husbilen.  
För annat boende: http://www.destinationjonkoping.se/ 



  
 

       

 
Övriga upplysningar:  
Tävlingsledare: Gustaf Gustafson, tel. 0702-079411  mail: info@jck.se  
 
Kommissarie: Claes Andersson  Tävlingsjury: Claes Andersson                              
          
 
För tävlingen gäller Västgötacupens regler samt SCF:s tävlingsregler del 1, 4 och 12. 
 
OBS! Arrangörerna förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet. 
 
Inbjudan godkänd av kommissarie Claes Andersson och MTB kommittén. 
 
 

Välkomna till Sveriges äldsta MTB-tävling! 

 

 

                        
 


