SCF Svenska Mästerskapen MTB Downhill 2016
Helgen 2021 augusti 2016 bjuder föreningen Bygdsiljumsbackens CK med partners in
samtliga licensierade åkare till årets givna folkfest i downhill  Svenska Mästerskapen,
Svenska Ungdomsmästerskapen samt Svenska Veteranmästerskapen i Downhill!
Tävlingsplats
Bygdsiljumsbackens BikePark, Bygdsiljum, Västerbotten.
http://bikepark.bygdsiljumsbacken.se/
Kontaktpersoner
Tävlingsledare: Anders Inga 0730362045
Övrig kontaktperson: Jakob Andersson, banchef 0706622445
Tävlingsklasser
Herr Senior
Dam Senior/Junior/1516
Herr Junior
Herr Veteran
P 1516
Anmälan
Anmälan och betalning sker via h
ttp://simplesignup.se/event/79952
.
Sista anmälningsdag är 20160807.
Anmälningsavgift
Samtliga klasser 300:
Efteranmälan kan ske fram till kl 15.00 på fredagen 19/8 med ett tillägg av 500kr,
totalt 800kr
Tävlingsupplägg
Två obligatoriska genomåk som avprickas av kommissarie söndag kl 08.3010.00.
Kval följt av final med start kl. 11.00.
Mästerskapsstatus:
Kraven för SMstatus är att det är minst tre deltagare från minst två olika klubbar i klassen.
Prisceremoni
Sker så fort som möjligt efter det att resultatet är fastställt och godkänt av kommissarierna.

Prisutdelning sker i direkt anslutning till målet, cyklisterna skall vara iförda tävlingsklädsel
eller av deras förening godkänd representationsklädsel.
Liftkort
Liftkort köper du på plats. 1 dag: 150kr, 2 dagar: 300kr, 3 dagar: 350kr
Rätt att deltaga i SM
Tävlande ska, vid ordinarie anmälningsdatums utgång, ha gällande årslicens för svensk
förening i den klass anmälan avser. Engångslicens gäller ej vid mästerskap. För utländsk
medborgare tävlande med svensk licens, gäller SCF:s mästerskapsregler TR 17.1.003.
Regler
Vi följer Svenska Cykelförbundets tävlingsregler. TR 1, TR4, TR12 och TR 17.
Deltagande sker på egen risk.
Program
(Parken är öppen fredag 15.00  20.00)
Öppen träning lördag kl 10.00  16.00
Officiell träning (obligatoriska träningsåk) söndag kl 08.30  10.00
Förarmöte 10.30
Tävling 11.00 
Tävlingssekretariat
Fredag kl 15.00  19.00
Lördag kl 08.30  11.00
samt vid behov, ring Anders Inga 0730362045
Resultat
Publiceras i målområdet, på vår hemsida h
ttp://bikepark.bygdsiljumsbacken.se/
samt på
www.scf.se.
Boende
Stugby och camping bokas på 
http://simplesignup.se/event/79523
Mat
Lunch och fika finns att köpa på plats.
Lördag kväll serveras middag i toppstugan: Information, pris och bokning på:
http://simplesignup.se/event/79597
.
Ombyte
”Värmestuga” finns för ombyte vid dalstationen. Bastu och dusch finns i stugbyn (300 meter
från dalstationen).
Vägbeskrivning

Bygdsiljumsbacken BikePark ligger ca en timme med bil från både Umeå och Skellefteå.
Lättast hittar du till oss om du tar av från E4:an i Sikeå mot Robertsfors och följer skyltarna
till Bygdsiljum.
Adress: Rengårdsberget 1, Bygdsiljum
Information
Mer information hittar du på vår hemsida:
http://bikepark.bygdsiljumsbacken.se/

Du kan även gilla vår facebooksida för senaste info: w
ww.facebook.com/Bygdsiljumsbacken
eller gå med i eventet DownhillSM 2016 på facebook.
Varmt välkomna till Bygdsiljumsbackens BikePark och Downhill SM 2016!

Inbjudan har godkänts av chefskommissarie: Lasse Pettersson

