Tävlingsregler Ceres Challenge 2018
Lagindelning:
Ceres Challenge är en lagtävling i disciplinen mountainbike, laget ska bestå av två cyklister om man kör
33km, resp tre cyklister om man kör 53km.
Lagets medlemmar får inte vara yngre än 17 år (fyller 17 år under 2018), uppåt finns det dock ingen
åldersgräns. Det är tillåtet att åkare från olika åldersklasser tävlar i samma lag.
Laget får bestå av både manliga och kvinnliga åkare, samt att laget får bestå av åkare från
olika föreningar. Ni väljer själva namnet på Ert lag, är Ni flera lag från samma förening numrerar Ni Era
lag eller olika namn (ex: CK Ceres lag 1, CK Ceres lag 2, osv..).
Om en eller två av lagmedlemmarna av någon anledning måste avbryta tävlingen får den/de resterande
lagmedlemmarna fortsätta detta meddelas vid nästa passerkontroll. Laget får dock ingen placering men
är däremot med i utlottningen av priser.
För den långa banan är antalet lag begränsat till 50st
För den kortare banan är antalet lag begränsat till 30st
Om dessa kvoter fylls skapas en väntelista.
Tävlingsklasser:
En klass för alla i respektive distans, oavsett lagkonstellation! De tre snabbaste dam och herrlagen
premieras. Engångslicens går att lösa på plats.
Start och målgång (samma regler oavsett distans):
Starten är en så kallad ”intervallstart” och lagen startar med 1 minuts mellanrum.
Lagledarmöte kl 9.30(obligatorisk) vid respektive startplats.
Första start kl 10.00 (båda distanserna). Första lag som startar är det med högst startnummer och därefter fallande med 1 minuts mellanrum. Laget måste vara i start området senast 5 minuter före start och
rullar in i startfållan direkt efter att laget innan har startat.
Missad start innebär att klockan går från den starttid man hade och man startar sist av alla. Laget skall
vara komplett vid start.
Laget startar gemensamt och lagets tid tas på den siste i laget som passerar mållinjen.
Föregående års vinnare är det lag som skall utmanas, därför startar det laget sist. Övrig startordning
lottas. Startordningen för den kortare banan lottas i sin helhet.
För att hålla vissa tidsramar kommer det finnas två passerkontroller utmed den långa banan och en
utmed den kortare. Dessa måste passeras innan viss tid, om laget inte passerar inom tidsgränsen plockas
det lag ur tävlingen. Dessa passertider meddelas vid lagledarmötet.
Banan:
Banan är ca 33 respektive 53 km lång och tekniskt krävande. Största delen av bansträckningen går över
stock och sten (c:a 85% stig, 10% grusväg och 5% asfalt).
Banan är markerad med orange ”fasta” markeringar, dessa markeringar är oftast målade på träd utmed
banan, det kommer även att finnas viss uppsatt markering.
Längs banan kommer det att finnas ett antal passerkontroller, några synliga i anslutning till
vätskedepåer, men det kommer även att finnas dolda tidskontroller.
Observera att de stigar och vägar som tävlingsbanan är förlagd till även används av vandrare, visa
hänsyn till dessa. Detsamma gäller vid passering av hagar och bostadshus.
Service:
Lagen bär med sig all utrustning som de kan tänkas behöva, så som energimat, dryck och
Reservdelar. Givetvis accepterar vi ingen nedskräpning (skräp kan lämnas vid passerkontrollerna).
Det kommer att finnas två vätskekontroller med energimat och dryck utmed
banan. Vid vätskekontrollerna och några av tidskontrollerna kommer det att finnas viss tillgång till
reservdelar och service. Ingen utomstående får bistå med service (innebär diskning),
all service sker med hjälp av CK Ceres funktionärer.
Priser:
Priser lottas ut bland samtliga fullföljande lag. De tre snabbaste herr resp damlagen premieras.
I övrigt gäller SCF:s mountainbikeregler och gällande trafikregler. Allt deltagande sker på egenrisk.

