SWE CUP Paracykel 2017
Information till arrangörer:
•

Årets Cup består av 6 deltävlingar med fyra tempolopp och två GP.

•

Fyra tävlingsklasser handcykel, tandem, trike och racer där damer och
herrar kör i samma klasser.

•

Vi kommer att använda UCIs faktortabell på både Tempo och GP för de
fyra cykeltyperna. Detta gör att man kan tävla mot varandra inom samma
cykeltyp oberoende av kön och klassning.

•

Vi har tagit fram ett beräkningsprogram för de olika cykeltyperna och
klasserna inom dessa. Detta för att snabbt ta fram en resultatlista för
varje enskild tävling med UCIs faktortabell, och få en sammanställning i
cupen. Grengrupp paracykel ansvarar för att alla cyklister finns med i
beräkningsprogrammet och med en klassning. Anmälan till tävlingar sker
som till övriga klasser via www.swecyclingonline.se, samt till
swecup@paracykel.se för att säkerställa att cyklisterna finns med i vårt
beräkningsprogram. Efteranmälan på plats är därför inte möjligt om de
inte tidigare finns inlagda.

•

Grengruppen står för kostnaden med ledartröjor.

•

Priser från arrangörsföreningen som övriga klasser.

•

Penningpriser till total medaljörerna i cupen från grengrupp paracykel.
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•

Vi kommer att bjuda in deltagare från övriga nordiska länder.

•

Beräknat antal startande är ca 5 - 15 st./deltävling.

•

För att registrera en Parcykeltävling i Swecyclingonline behöver arrangören
skapa en tävling för Paracykel enbart, och sedan skapa ett evenemang för båda
tävlingarna (”normal skadade” och para). När Paratävlingen skapas finns de fyra
klasserna där med handcykel, tandem, racer och trike.

•

Önskemål om distanser – tävlingstid
Handcykel: Tempo (TT) 10 -15 km, GP (RR) 30 – 45 min
Tandem: Tempo (TT) 15 – 30 km, GP (RR) 30 - 45 min
Trike: Samma som Handcykel
Racer: Samma som Tandem

•

Vid gemensam start vid GP lopp startar alla fyra klasserna samtidigt. Efter
att uppsatta antal varv uppnåtts av samtliga deltagare är tävlingen
avslutad. Efter det tas resultatlista fram med tider för respektive cyklist
och klass. Viktigt att varv och sluttid noteras på samtliga deltagare.

•

Framtagande av resultatlista på respektive deltävling görs av representant från
grengrupp para, efter att arrangören tillhandahållit en lista med tider för alla
para cyklister. Där efter görs en beräkning i paras beräkningsprogram och
resultaten lämnas till arrangören för att ta fram en officiell resultatlista och för
att kunna genomföra prisutdelning.
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Deltävlingar:
SWE CUP Paracykel 2017
Datum
Tävling
22-apr Götene tempo

Ort
Götene

SM

CUP
1

TT
1

29-apr SMACK Tempot

Odensala

1

1

03-jun Kringeltempot

Södertälje

1

1

05-jun Arlanda TT

Arlanda

1

22-jun SM Tempo

Burseryd

19-aug Värnamo Tempo

Värnamo

1

16-sep Sista Chansen

Ramnäs

1

1

RR

1
1
1

Anmälan:
Anmälan görs till respektive tävling på www.swecyclingonline.se. Samt till
swecup@paracykel.se för att tillse att alla cyklister finns i
beräkningsprogrammet inför varje tävling.
Efteranmälan är inte möjligt!

Anmälningsavgift:
Enligt respektive arrangörs inbjudan.
Kontaktperson:
Michael Lindgrenmichael.lindgren@scf.se
070-370 85 07
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