Sigtuna Märsta Arlanda CK

Arlanda Testtrack Race 2020

Uppdaterat Schema - Arlanda Testtrack Race 2020
Varvlopp på Arlanda Testtrack motorövningsbana söndag 16 augusti
Sigtuna Märsta Arlanda CK bjuder in till
det nionde Arlanda Testtrack Race
söndag 16 augusti. Första start kl 9:00.
Tävlingen körs som korta varvlopp på
en 2,4 km helt avstängd
motorövningsbana söder om Arlanda.
Tävlingen arrangeras på ett Corona-säkert sätt enligt SCFs, RFs och Folkhälsomyndighetens regler
och anvisningar. Ingen efteranmälan på plats, självservering av nummerlapp och chip, parkeringen
uppdelad i områden per startgrupp, in- och utslussning olika vägar till och från banan, ca 30 min.
paus mellan startgrupper för att inte vara mer än 50 deltagare på tävlingsområdet, enkel
prisutdelning utan ceremoni, etc. ingen gemensam omklädning, ingen servering och ingen publik.
Mer information kommer i PM dagarna före tävlingen.
På grund av lågt antal anmälda i de flesta klasser har schemat för tävlingen gjorts om och
tävlingsdagen komprimerats. Notera nya starttider i det uppdaterade schemat nedan.
Paracykel-klassen utgår då inga anmälningar inkommit. Det blir inte heller några spurtpriser för DamElit eftersom inga anmälningar inkommit inom ordinarie anmälningstid.
Samstart kommer att tillämpas för alla klasser som kör samma distanser, dock med 1 min
mellanrum i starten för vissa klasser, se uppdaterat schema nedan.
OBS! Efteranmälan tas nu endast emot upp till max 50 deltagare per startgrupp, (ej per
klass, se nedan), enligt principen först till kvarn.
Uppdaterat schema, klasser, distanser och startgrupper för tävlingsdagen:
Startgrp

Område

Start kl

Klasser

Ant. varv

Distans

1

A

09:00

H30, H40, Jun, Hsport

12

28,8 km

2A

B

10:10

H50, H55, H60, H65, P15-16

10

24,0 km

2B

B

10:11

D30, D40, D50, D60, DamE, Djun, Dsport, F15-16

10

24,0 km

3A

A

11:20

P13-14, F13-14

7

16,8 km

3B

A

11:21

P10-12, F10-12

7

16,8 km

4

B

12:20

Elit

15

36,0 km

Vi använder SCFs Chip-tidtagning vid tävlingen för alla klasser.
Chip finns att hyra för 200 kr för den som inte har eget. (100 kr för ungdomar).
Priser: Medaljer till de tre främsta i varje klass, priser till de fem främsta samt alla ungdomar.
Penningpriser: I Elit tre spurtpriser om vardera 1.000 kr, (500:- till 1:an, 300:- till 2:an och 200:- till 3:an).
Bankarta och vägbeskrivning lägga ut på www.smack.se. Lista över anmälda cyklister kan ses i
SweCycling online. PM och Startlistor läggs ut på www.smack.se senast den 15 augusti.
Efteranmälan via SweCycling online senast lördag den 15 augusti, ingen efteranmälan på tävlingsdagen.
Startavgift vid efteranmälan Masters 450 kr. Sport, Junior, Elit, 400 kr. Ungdom 150 kr.
Betalning sker till vårt PG-konto 6 69 24-2.
Boende i närheten kan sökas via Sigtuna Turisms hemsida: www.sigtunaturism.se
Tävlingsledare: Håkan Johnsson hakan@smack.se tel 0703-55 50 85.

Testtrack Arlandastad ägs och drivs av
Deltagandet sker på egen risk. SCFs tävlingsregler, Länsstyrelsens och Polisens bestämmelser
och förordningar samt trafikföreskrifter skall följas.
Sigtuna Märsta Arlanda CK
c/o Klövvik
Hasselbacken 64 194 38 Upplands Väsby
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