AVGIFTER 2017
Licensavgifter
I avgiften ingår licensförsäkring och licensbevis i form av utskrivbar pdf-fil. Tävlande vid internationella
UCI-tävlingar behövs även ett fysiskt licenskort, se nedan ”utskrift av licenskort”.
- Nybörjarklasser har inget licenskrav.
- Under 11 Men och Women (Pojkar och Flickor födda 2007 - 2012)
5-10 år
- Youth Men och Women (P/F 10-12. 13-14, 15-16) födda 2001 - 2007*
10-16 år
- Junior M/W (Junior och DamJunior, H/D Sport, Elitmotion) födda1999-2000 17-18 år
- Elite Women (DamE, DSport, Elitmotion) födda 1989 - 1995
23-29 år
- Elite Men (Elit, Senior, HSport, Elitmotion) födda 1989 - 1995
23-29 år
- Men /Women Under 23 (U23) - (Elit, Senior, Herrar/DamerSport Elitmotion) 19-22 år
- Master M/W (H30-H75, D30-D60, Senior, DamElit, H/D-Sport, Elitmotion)
30–99 år
- Para-cyclist Men / Women födda 2001 16-99 år
- Baslicens Men och Women (H/D Sport, Elitmotion)
- Engångslicens (Ungdom Pojkar och Flickor, HerrarSport, DamerSport, Elitmotion)**
- Ledarlicenser (Team Manager, Massör, Mekaniker, Fordonsförare och Tandem Pilot)
- Utskrift av licenskort vid beställning i samband med ansökan
- Dubblettutskrift av licens vid beställning i samband med ansökan
- Utlandstillstånd/Internationellt tävlingstillstånd

50:250:500:700:700:700:700:700:300:200:150:100:50:0:-

* P/F födda år 2007 kan ansöka om ”Youth-licens” om de önskar tävla i klasserna P/F 10-12.
** Arrangör redovisar 150:-/licens till SCF, fyll i avsedd mall.
Transponder/Chip år beställs numera på MyLaps hemsida, läs mer på www.scf.se.
Beställ ProChip Flex transpondern här, www.mylaps.com .
Anmälningsavgift till arrangören
- Alla klasser
- Efteranmälningsavgift, högst med tillägg av ordinarie anmälningsavgift.
Enhetlig anmälningsavgift till arrangören vid SCF-Cuper
- I förekommande fall

Fritt

se Cupanvisningar

Anmälningsavgift till arrangören vid Mästerskap
- Individuella discipliner
- Par -lag/-tempo, stafett
- Landsdelsmästerskap, Ungdom
- Landsdelsmästerskap, övriga klasser
- Efteranmälningsavgift SM, JSM, USM, VSM utöver ordinarie avgift
Tävlingsavgift per deltagare, från arrangören till SCF
- Ungdom
- Övriga klasser:
- SM, JSM, USM och VSM från arrangören till SCF

300:300:-/lag
125:200:500:0:20:100:-

-Deltagaravgift inkl. försäkring, vid Motionsarrangemang, från arrangören till SCF
för de första 6 000 deltagarna.
Därefter per deltagare
Avgift då allmän sanktionerad tävling inställs
Protestavgift
Straffavgift SM-, JSM-, USM- och VSM-Landsväg resp. -MTB

20:5:500:200:500:-

Avgift för att inom fem arbetsdagar efter tävling ej redovisat tävlingsresultat i IndTA
Avgift för att inom tio arbetsdagar ej inbetalat fastställda deltagar-/tävlingsavgifter

1000:1000:-

Föreningarnas årsavgifter, inbetalas senast 31 mars innevarande år.

2500:-

Vid inbetalning av arrangemangsavgift eller engångslicenser, ange loppets namn och datum.
OBS! Märk alla inbetalningar tydligt med vad de avser! SCFs Bankgiro 309-1345.

