Svenska mästerskap landsväg
SWE Cup landsväg
Förutsättningar och instruktioner. Gäller 2018
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Historia / Introduktion
Svenska Cykelförbundet (SCF) som bildades den 18 februari 1900 är ett av landets äldsta
specialidrottsförbund. Det består av 20 distriktsförbund och 424 föreningar fördelade i hela landet som
bedriver cykelsport inom de sju grenarna Bancykel, BMX, Cykelcross, Mountainbike, Landsväg, Paracykel och
Trial. SCF har arrangerat Svenska Mästerskap sedan 1909.
De sju grenarna arrangerar varje år ca 12 SM-arrangemang i en mängd olika discipliner.
Stolt historia, ett arv att förvalta.
Ett SM-arrangemang är en möjlighet till intäkter för föreningen och en anledning för medlemmarna att
samlas kring ett gemensamt mål att uppnå. Ett SM-arrangemang ger också kommunen/orten en möjlighet
att profilera sig som evenemangsstad, idrottsstad och turistmål. Lyckas vi skapa fina SM-arrangemang med
medial spridning ger det positiva effekter för cykelsporten i Sverige. En SM-inramning till en redan planerad
tävling ger positiva effekter både före, under och efter genomfört arrangemang.

Läs mer om tidigare vinnare av SM i landsväg här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_m%C3%A4sterskapen_i_landsv%C3%A4gscykling
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Genomförande
Att arrangera ett svenskt mästerskap eller deltävling i SWE Cup Landsväg är i många fall ett stort åtagande
med många faktorer att förhålla sig till. Datum, UCI-regelverk, arenan för tävlingarna, kostnader och
intäkter. Allt måste beaktas och planeras för. Men det är minst lika viktigt att komma ihåg vilken fantastisk
möjlighet det är för föreningen att arrangera stora evenemang. Vi försöker här svara på de mest
förekommande frågorna men om du inte hittar det du söker tveka inte att kontakta förbundskansliet.
Generella tips för att utveckla ett evenemang kan du hitta här:
http://www.visitostersund.se/wp-content/themes/html5blankmaster/dokument/Evenemangshandboken.pdf
SCF har tagit fram ett Arrangemangsstöd som ett hjälpmedel för arrangörer av mästerskaps- och SWE Cuptävlingar. Efter revidering kan stödet användas av arrangörer för andra tävlingar hos de sju olika grenarna i
SCF och appliceras utifrån respektive grens behov.
Arrangemangsstödet är utformat som en handlingsplan, där datum när åtgärd ska vara utförd, och ansvarig
för detta, ska fyllas i. Stödet fungerar också som en checklista med ett antal åtgärder som bör genomföras.
Ambitionen är, att allt som ska göras före, under och efter tävling, ska utgå från arrangemangsstödet och att
stödet blir ett redskap för kvalitetssäkring.
Det finner du här: http://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/arrangera-tavling/scf-arrangemangsstod/

FÖRSÄKRINGAR
Trots detaljerad planering och många förberedelser kan saker gå snett.
Ett arrangemang i SCF:s regi är försäkrat på flera olika sätt. Åkarna är olycksfallsförsäkrade genom
licensförsäkringen och funktionärer och ledare genom RF:s Grundförsäkring.
Försäkringen omfattar den skadeståndsskyldighet som kan uppstå enligt allmänna skadeståndsrättsliga
regler och gäller för både person- och sakskada.
RF:s grundförsäkring har en självrisk på 8900 sek.
Här kan du läsa mera om SCF försäkringar http://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/tavlingslicens-chipoch-forsakringar/forsakringar/
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ANSVARSFÖRDELNING
Tävlingsorganisation
Den lokala arrangören ansvarar för hela den praktiska organisationen på plats med hjälp av förbundet som
står för:
➢

SCF utser en Teknisk delegat (endast till SM) som bistår arrangören med erfarenhet och goda råd.

➢

SCF utser och bekostar Kommissarier (Boende, resa samt ersättning). För kontakt med
chefskommissarie maila SCFs Kommissariekommitté kommissarie@live.se

➢

SCF Förbundsrepresentant vid Prisceremoni

Materiel
SCF tillhandahåller kostnadsfritt följande materiel till arrangören
➢

SCF Medaljer och RF förtjänsttecken (till SM)

➢

Mästartröjor/Cupledartröjor

➢

Anmälningssystem (SWE Cycling Online)

➢

Tidtagningssystem

➢

Målkamera

➢

Radioutrustning

➢

Prispall

➢

Backdrop

Kommunikation/Marknadsföring
Det ligger i allas intresse att lyfta SM och SWE Cup arrangemang för att höja statusen på tävlingarna och nå
ut till så många som möjligt – framförallt till deltagande cyklister, publik och media. SCF har en anställd
kommunikatör som i samarbete med de lokala arrangörerna kan lägga upp en aktivitetsplan för
kommunikation kring SM och SWE Cup, så att spridningen och publiciteten blir maximal och aktiviteterna
riktade till rätt mottagare. Fördelningen kan se ut som nedan, alternativt kan nedan ses som
diskussionsunderlag inför ett arrangemang.
Arrangören:
➢

Inbjudan och PM enligt mall, godkänns av utsedd chefskommissarie

➢

Ansvarar för att inbjudan och PM läggs upp i Tävlingskalendern

➢

Ansvarar för lokal marknadsföring av evenemanget

➢

Lokal mediebearbetning i samarbete med SCF kommunikationsansvarig.

➢

Förser SCF med input och bildmaterial till pressmeddelande om arrangemanget.

➢

Utser en kontaktperson för medieförfrågningar och kontakter med SCF kommunikatör.
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➢

Har beredskap för eventuella pressträffar inför eller på tävling.

➢

Aktivitetsplan för kommunikation och pressbearbetning i samarbete med lokal arrangör.

➢

Pressbearbetning mot inarbetade redaktioner (via pressrummet/MyNewsDesk)

➢

Omvärldsbevakning (pressbevakning/Retriever)

➢

Tävlingskalender SWE Cycling Online

➢

Publicering om arrangemanget på scf.se

➢

Publicering i sociala medier (SWE Cycling)

SCF:

Finansiering / Kommersiella rättigheter
Finansieringen av tävlingen är grundläggande. Alla parter vill naturligtvis att arrangemangen skall bära sig
ekonomiskt och helst ge ett överskott till klubbens övriga verksamhet. För att minska tveksamheter och
tydliggöra de olika parternas rättigheter används nedan som ett utgångsläge.

MEDIARÄTTIGHETER/TV-PRODUKTION
Enligt Förbundets stadgar äger SCF rätten att förhandla och sluta avtal om film-, TV- och videorättigheterna
för samtliga cykelarrangemang sanktionerade av förbundet. Detta gäller alla typer av rörliga bilder.
Säsongen 2018 kommer SCF tillsammans med Solidsport producera så många SM och Swecup-tävlingar som
möjligt. Dessa kommer att distribueras via www.scf.se samt via Telias TV distribution.
SCF ansvarar för projektledning, att ta fram gemensam grafik och andra övergripande kostnader för
produktionen.
Tv-zon: I de fall det sker en Tv-produktion av evenemanget förbehåller sig förbundet 80% av exponeringsyta
i TV-zon.

Lokal Arrangör
I utbyte mot att SCF finansierar produktionen ges den lokala arrangören möjlighet att sälja 2 olika typer av
”paket” i Tv-produktionen enligt nedan. Arrangören skall också tillhandahålla boende för 4 personer natten
före sändning. Dessa ska även ges mat under dagen i likhet med övriga funktionärer. Internetuppkoppling
100/100 mb i närhet av målområde.

Version 2.0 den 9 mars 2018

Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
Box 11016, SE-100 61 STOCKHOLM

Telefon: +46 8 699 60 00

kansli@scf.se
www.scf.se

A: Lokal Sponsor standard
Pre Roll II samt Mid Roll I dvs ”Sändningen presenteras av”
Sponsorn logotyp, plus slogan samt speakerröst på varumärkesneutral bakgrund (4 sek) (produktion
inkluderar möjligheten till 3 revisioner).
Exponering: 2-3 Pre Rolls per tävlingsdag
Mid Rolls: 8 Stycken Exponeringstillfällen på 4 sekunder styck under tävlingsdagen utspritt på hela tävlingen.
Produktionskostnad av Pre Roll / Mid Roll: 10 000
Exponeringsvärde Pre Roll: 15 000
Exponeringsvärde Mid Roll: 40 000 (8 x 5000)
Totalt mediavärde: 55 000
Prisförslag: 30 000
B: Destination.
2 min sändning av bildmaterial från Kommun / Destination eller liknande under tiden kommentatorerna
hälsar välkomna till dagens tävlingar.
Produktionskostnad: Bildmaterialet produceras lokalt
Exponeringsvärde / sekund: 1200
Totalt mediavärde: 144 000
Prisförslag: 30 000

Finansiering / Kommersiella rättigheter
Finansieringen av tävlingen är grundläggande. Alla parter vill naturligtvis att arrangemangen skall bära sig
ekonomiskt och helst ge ett överskott till klubbens övriga verksamhet. För att minska tveksamheter och
tydliggöra de olika parternas rättigheter används nedan som ett utgångsläge.

SM
SPONSORER
Generellt bör alla sponsoravtal skrivas med åtanke att vi är två rättighetsinnehavare i samband med
tävlingarna och får då inte innehålla branschexklusivitet. Den enda sponsor som har branschexklusivitet är
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PostNord, vilket betyder att inga avtal med konkurrerande företag som tex Bring, DHL eller Ryska Posten är
tillåtna.
Exponeringsytor
Eftersom det är svårt att definiera alla typer av ytor där sponsorer går att exponera eller den
sponsorstruktur som den lokala arrangören har så bör man tänka att de möjliga ytorna skall delas jämnt
mellan Förbundets centrala sponsorer och den lokala arrangörens. Dvs
➢

Målraka: 25 m på respektive sida om mållinjen är reserverade för förbundets sponsorer.

➢

Målportal: All exponering ges till arrangören.

➢

Nummerlappar: All exponering på nummerlappar ges till arrangören.

➢

Expoyta/Monteryta: En Expoyta på 25 m2/sponsor i direkt närhet till målområde/publikplats ska
erbjudas till förbundets sponsorer. Antalet platser som skall reserveras för Förbundets sponsorer
begränsas till 3. Förbundet/ Sponsor måsta anmäla intresse senast en månad innan tävling.
Tillkommande tjänster som el, vatten osv faktureras respektive sponsor efter överenskommelse.

➢

Prispallsbakgrund:
o

Alt. 1: Arrangören använder den av SCF utskickade Backdrop.

o

Alt. 2: Arrangören tar fram egen backdrop med 50% yta reserverad för lokala sponsorer
och 50% för förbundets sponsorer. Utformning av backdrop skall ges ok från SCF
marknadschef innan produktion. Arrangör måste ge besked senast 2 månader innan
tävling.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Alla anmälningsavgifter tillfaller Arrangören enligt nedan förutom sanktionsavgiften.
För Svenska Mästerskap gäller:
➢

Sanktionsavgift till SCF vid SM 100:- per anmäld

➢

Anmälningsavgift SM Individuella discipliner, 300:-

➢

Partempo, lagtempo, stafett, 300 :-/lag

➢

Efteranmälningsavgift SM, JSM, USM, VSM utöver ordinarie avgift, 500:- .

INTRÄDE/VIP
Arrangerande förening får rätten att ta inträde till hela eller delar av banan förbehållet att medlemmar av
SCF Styrelse, Förbundskaptener, medlemmar i Grengrupp samt anställd personal vid SCF ges fritt inträde. I
tillägg skall anmälda representanter från SCF ges möjlighet att delta i bankett, VIP-arrangemang eller
liknande.
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SWE Cup
ARRANGÖRSSTÖD
SCF ger till alla cuparrangörer ett stöd motsvarande xxx

SPONSORER
➢

Målraka: 12,5 m på respektive sida om mållinjen är reserverade för förbundets sponsorer.

➢

Målportal: All exponering på målportalen ges arrangör

➢

Nummerlappar: All exponering på nummerlappar ges arrangören.

➢

Expoyta/Monteryta: 2 st Expoytor på 25 m2 i direkt närhet till målområde/publikplats ska
erbjudas till förbundets sponsorer. Förbundet/ Sponsor måsta anmäla intresse till Arrangören
senast en månad innan tävling. Tillkommande tjänster som el, vatten osv faktureras respektive
sponsor efter överenskommelse.

➢

Prisutdelning:
o
o

Alt. 1: Arrangören använder den av SCF utskickade Backdrop.
Alt. 2: Arrangören tar fram egen backdrop med 50% yta reserverad för lokala sponsorer
och 50% för förbundets sponsorer. Utformning av backdrop skall ges ok från SCF
marknadschef innan produktion. Arrangör måste ge besked senast 2 månader innan
tävling.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Alla anmälningsavgifter tillfaller Arrangören enligt nedan förutom sanktionsavgiften.
➢

Sanktionsavgift 20:- per anmäld

➢

Anmälningsavgift Individuella discipliner, max 500:- per anmäld

➢

Efteranmälningsavgift 300:- per anmäld

INTRÄDE/VIP
Arrangerande förening får rätten att ta inträde till hela eller delar av banan förbehållet att medlemmar av
SCF Styrelse, Förbundskaptener, medlemmar i Grengrupp samt anställd personal vid SCF ges fritt inträde. I
tillägg skall anmälda representanter från SCF ges möjlighet att delta i bankett, VIP-arrangemang eller
liknande.
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CUP-regler
Klasser
Herrar Elit, är öppen för cyklister som innehar U23- eller Elitlicens.
Damer Elit, är öppen för cyklister som innehar Dam Elit licens.
Herr Juniorer, är öppen för cyklister som innehar juniorlicens.
Dam Juniorer, är öppen för cyklister med dam juniorlicens.
Dam Elit & Dam Junior har gemensam start.
Dam Juniorer äger rätt till fri utväxling.
Damjuniorer får efter målgång en egen resultatlista, och det delas ut cuptröja till den damjunior som leder
damjunior cupen.

Distanser
Linjelopp med distans enligt följande:
Herrar Elit 150-180km
Damer Elit samt Herrar junior 90-120km
Damer Junior max 90km. Vid samstart Damer elit och Damer junior max 90km.
Alla i ett lag skall bära enhetlig tävlingströja. Lag kan vara klubblag, distriktslag, nationslag eller
sammansatta team.

Poängberäkning
Individuellt sammanlagt:
Poängen delas ut till de 15 första. Poäng delas ut på samtliga deltävlingar.
Linjelopp: 25, 20, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Spurtpris:
Vid varje deltävling skall arrangören ange 2 spurtpris. Första spurtpriset bör vara under loppets första 40 km
och andra mellan 50-90 km. Poäng delas ut till de 4 första vid respektive sprint
Spurt: 6, 4, 2, 1
Vid lika poäng vinner den som har flest segrar, andra platser osv.
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Kan detta inte skilja dem åt avgör inbördes resultat i senaste deltävlingen.
Lagtävling:
Lagtävling i alla klasser. Beräknas efter de tre främsta på varje deltävling som tar poäng från respektive lag.
För att delta i lagtävlingen krävs minst tre startande cyklister/ lag. Resultatet beräknas från samtliga
deltävlingar.

Anmälan
Anmälan sker i vanlig ordning via Swe Cycling Online. Anmälningsavgiften är fastställd till maximalt 500 kr.

Lagledarmöte
Samtliga i tävlingen ingående cyklister ska representeras på lagledarmöte som hålls 1,5 timme före start.
Ansvariga för lagservicebilar som skall delta under tävlingen skall delta på lagledarmötet.

Service
Tillämpas i alla cupklasser. Alla anmälda Lag/klubbar bör ha egen servicebil (behöver ej vara med i
lagtävlingen för att ha servicebil)
Lag/ klubbar får dela servicebil. Samtliga servicebilar skall ha mekaniker och förare som genomgått
utbildning i servicekurs på www.scf.se
Bilar skall utrustas med radio som arrangör tillhandahåller.
Egen scanner är tillåtet.
Arrangören tillhandahåller 1st neutrala servicebil.
Cyklist utan egen servicebil kan lämna material till neutral servicebil men kan ej räkna med neutral service i
alla lägen beroende på tävlingssituationen.
Karavanordningen lottas inför första deltävlingen därefter enligt den individuella totalställningen i cupen.

Prispengar
Priser skall vara lika för dam och herr. Vid 11 eller färre anmälda så gäller 3 priser vid fler så gäller 5 priser.
Arrangören står för prispengar för deltävlingen och SCF för totalen.
Prisutdelning skall hållas snarast möjligt efter tävlingsklassens målgång.

Total Dam Elit & Herr Elit
1a: 10 000 kr
2a: 8 000 kr
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3a: 5 000 kr

Total Dam Junior & Herr Junior
1a: 4 000 kr
2a: 3 000 kr
3a: 2 000 kr

Lag Dam Elit & Herr Elit
1a: 5 000 kr

Lag Damjunior & Herrjunior
1a: 3 000 kr
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Anvisningar för SM-ansökan
Skriv ut och fyll i de fem dokumenten nedan. När det är gjort mejlar ni dem till SCF kansli, alternativt postar
till Svenska Cykelförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm.
Kopia på styrelseprotokoll där det framgår att föreningen beslutat ansöka om mästerskap/SWE Cup.
Ifylld ”Ansökan till Svenska Cykelförbundet SM och SWE Cup” Bilaga 1
Ifylld ”Övergripande tävlingsorganisation” Bilaga 2
Ifylld ”Övergripande budget” Bilaga_3
Ifylld ”Kort beskrivning av arrangemanget tillsammans med banförslag alt. Arena” Bilaga 5
Argumentation för ansökan tex jubileum eller samordning med andra evenemang passar bäst i bilaga 5.
Länk till bilagor: http://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/arrangera-tavling/sm-ansokan/
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