Inbjudan till
Svenska Mästerskap på Cykel
Linje och Tempo
Herrar och Damer Seniorer
Herrar och Damer Juniorer

Sollerön 23-26 juni 2010
Välkommen!
Separat inbjudan till övriga tävlingar
under midsommarhelgen på Sollerön

Besök vår hemsida www.solleroif.nu
för ytterligare information

Välkommen till Svenska Mästerskapen på Sollerön.
Alla tävlingar startar vid målområdet centralt på ön.

SM-program (tiderna är preliminära)
Onsdag 23 juni
11.00

SM Tempo Damer Juniorer 15 km

12.30

SM Tempo Herrar Juniorer 30 km

14.30

SM Tempo Damer Seniorer 30 km

16.30

SM Tempo Herrar Seniorer 50 km

Torsdag 24 juni
10.00

Solleröloppet Ungdom

se sep inbjudan

13.30

SM Linje Damer Juniorer

2 x 33,5 km = 67 km

16.00

SM Linje Herrar Juniorer

4 x 33,5 km = 134 km

Fredag 25 juni
07.00

11.15

Solleröloppet Herrar Seniorer

SM Linje Herrar Elit

se sep inbjudan

6 x 33,5 km = 201 km

Lördag 26 juni
10.00
14.30

SM Linje Damer Seniorer
Soldvarvi

4 x 33,5 km = 134 km
se sep inbjudan

Arrangörerna hälsar alla cyklister, ledare och övriga intresserade hjärtligt
välkomna till SM och Solleröloppet på landsväg år 2010

Besök vår hemsida www.solleroif.nu
för ytterligare information

AMÄLA
Sista anmälningsdag 8 juni 2010.
Anmälan görs på separat anmälningsblankett och sänds med e-post till solleroloppet@solleroif.nu.
Den kan också faxas till 0250-225 25 eller skickas i rekommenderat brev till
Sollerö IF, Box 7, 792 05 Sollerön.
Uppge tydligt vilken klass och vilken disciplin anmälan gäller. Kontrollera också att ni får
bekräftelse på anmälan.
Anmälningsavgiften är 250 kronor per deltagare och disciplin. Anmälningsavgiften sätts in på
Sollerö IF:s postgiro konto 85 17 78 – 1 i samband med anmälan.
EFTERAMÄLA
Efteranmälan är möjlig fram till kl 15.00 två dagar före respektive tävling.
Anmälande förening ska erlägga fastställd anmälningsavgift, 250 kronor, plus av SCF fastställd
efteranmälningsavgift för varje efteranmäld cyklist och disciplin, 500 kronor, dvs totalt 750 kr.
AVAMÄLA (gäller endast tempo)
Cyklist anses som definitivanmäld om inte avanmälan gjorts senast
kl 15.00 två dagar före tävling. Detta skall göras till SM-kansliet (se ovan).
Definitivanmäld cyklist som inte kommer till start och som inte kan uppvisa läkarintyg som
styrker sjukdom eller skada ska erlägga fastställd straffavgift, 500 kr.
SERVICE
Vid tempotävlingarna tillämpas maskinservice genom följebil. Deltagande föreningar ombesörjer
service. Anmälan av servicebil till tempo görs till SM-kansliet senast en timme före första start i
respektive klass.
I linjemästerskapet för damer juniorer, herrar juniorer och damer seniorer äger förening rätt att
medverka med egen servicebil. I linjemästerskapet för herrar seniorer äger förening med minst tre
anmälda cyklister rätt att medverka med egen servicebil. Föreningar med en eller två anmälda
cyklister äger rätt att dela bil. Anmälan av servicebilar till linjemästerskapen görs på
anmälningsblanketten.
PM med ytterligare information kommer att finnas på Sollerö IF:s och SCF:s hemsidor i god tid
före tävlingarna.
Boendetips:
Gesundaberget, 0250-21400, info@gesunda.com, www.gesunda.com
Cykel- och midsommarfirande på Gesunda fredagen den 25:e juni

MoraParken, 0250-276 00, info@moraparken.se, www.moraparken.se
Siljan Turism 0248-797200, bokning@siljan.se, www.siljan.se
Sollerö IF Cykel Solleröloppet
Besök vår hemsida www.solleroif.nu för ytterligare information

