
                                                                                          

 

Välkomna till en spännande tvådagarscup med inslag av striderrace, teamtävling och klubbstafett.  
 
Striderracet gäller för barn ej fyllda 5 år, är gratis och går av stapeln på lördagen strax före 
finalerna. Anmälan görs på plats i kiosken. Hjälm på huvudet är ett krav och cykeln ska vara utan 
pedaler. Alla deltagare får pris. 
Teamtävlingen avgörs på lördagen under pågående deltävling.  
Klubbstafetten avgörs på söndagen efter sista finalen och Summer Race är avslutat. Här 
reserverar vi oss för att eventuell sjukvård ej längre finns på plats beroende på vilken tid tävlingen 
avslutas. Mer info gällande teamtävling och klubbstafett ges på lagledarmötet på lördagen.  
Då Summer Race är en tvådagarscup räknas resultatet från båda dagarna samman på söndagen 
efter avslutad tävling. Då det blir prisutdelning utifrån varje cyklists totala placering. 
 
Klasser: Challenge:  

Flickor 5-7, 8-9, 10, 11-12, 13-14, 15-16, 17+ 

Pojkar 5-7, 8-9, 10, 11-12, 13-14, 15-16, 17+ 

 

Pro: 
Flickor 15-16, 17+ 

Pojkar 15-16, 17+ 

 

Cruiser: 
Dam -29, 30-39, 40+ 

Herr -29, 30-39, 40+ 

 
Reglemente: 
 
Tävlingarna arrangeras enligt UCI’s reglemente med tillägg svenska avvikelser. 
Cyklist född 2009 eller senare kör inte kvalificering till final. Dessa klasser kör 3 lottade heat och sedan ett 
lottat heat i finalomgången. Cyklist född 2009 eller senare får inte klassa upp sig till en klass som kör kval 
och final. 
Clips-pedaler är tillåtet från 13 år och uppåt. 
Proklasserna startar från SX-rampen. Pro flickor kör endast första sträckan på prosection sedan challenge 
de övriga tre. 
 

För att en klass ska öppnas så krävs det att minst tre cyklister har anmält sig.  
Om färre än tre cyklister är anmälda till en Challengeklass kombineras den med klassen över i ålder. 
Om en Cruiserklass inte öppnas kombineras den med klassen under i ålder.  
Om en Proklass inte öppnas slås den ihop med annan Proklass över eller under i ålder.  
Om klass inte öppnas trots sammanslagningsreglerna återfås anmälningsavgiften.  
De klasser som öppnas dag 1 körs även dag 2 oavsett deltagarantal.  
Vilka klasser som kan komma att slås samman meddelas efter att anmälningarna är inkomna.  



 
Tidsschema: 

 

Lördag:    Söndag: 
 

11.00-11.15 anmälan klubbvis  9.00-9.15 anmälan klubbvis 

11.00-11.30 grindträning upp tom 12 år 9.00-9.25 grindträning upp tom 12 år 

11.30-12.00 grindträning 13+ och cruiser  9.25-9.50 grindträning 13+ och cruiser 

11.40 Lagledarmöte   9.40 Lagledarmöte 

12.00-12.20 träning Pro section  9.50- 10.10 träning Pro section 

13.00 Första start   10.30 Första start.  
 

 
 
Premier: 
 
 

Challenge flickor och pojkar upp till 9 år.  Prisutdelning utan inbördes ordning. 
    Pokaler utan gravering. 
 
Challenge flickor och pojkar 10-12 år.  Pokaler till 1:a, 2:a och 3:e placering. 
    Medaljer till 4:e-8:e plats graverade med placering. 
    Medaljer till övriga deltagare utan placering. 
 
Challenge flickor och pojkar 13-17+.  Pokaler till 1:a, 2:a och 3:e placering. 
    Medaljer till 4:e-8:e plats graverade med placering. 

Medaljer till övriga deltagare utan placering samt 
prispeng enligt följande tabell. 
 
Antal 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a 8:a 

3-8 400 300 200 100     

9-16 800 600 400 300 200 100   

17- 1200 1000 800 600 400 300 200 100 

 
 
Pro flickor och pojkar 15-17+.  Pokaler till 1:a, 2:a och 3:e placering. 
    Medaljer till 4:e-8:e plats graverade med placering. 

Medaljer till övriga deltagare utan placering samt 
prispeng enligt följande tabell.  
  
Antal 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a 8:a 

3-8 1000 600 400 200     

9-16 1400 1000 800 600 400 200   

17- 1800 1500 1200 900 700 500 350 200 

 
 
Cruiser dam och herr. Prispeng enlig följande: 

1:a   500kr      2:a   400kr      3:a   300kr 
 samt vardagsnyttopryl till samtliga deltagare. 
 
Ev vinstskatt betalas av cyklisten. 

 
 
Anmälningsavgift: 300kr för båda tävlingsdagarna. Efteranmälan 500kr. 

 

Anmälan skickas klubbvis på bifogat formulär till tavling@ebmx.se senast tisdagen den 15 maj. 

 

mailto:tavling@ebmx.se


Kiosken har under tävlingsdagarna försäljning av mat, dryck, glass och fika. Ni kan betala med kontanter 
eller swish till nummer 123 495 68 01. 
 
Hitta hit: 
 
Sibirienvägen 3 
262 72 Ängelholm  
 
Boende: 
 
Det finns möjlighet att campa vid banan för 200kr. Anmäl till camping@ebmx senast 28/5. 
 
 
Andra förslag på boende:  Hotel Lilton  0431-44 25 50  
     www.hotel-lilton.se 
 
   Riverside Hotel 0431-41 10 02 
     www.hotelriverside.se 
 
   Ängelholms Vandrarhem 0431-193 35 
     www.vandrarhemmetiangelholm.se 
 
 
 
Tävlingsledare: Tanja Svensson 
Huvudkommissarie: Roger Johnsson 
Sekretariatet: Therése Björklund 
Sjukvård: Eventa 
 

Kontakt vid frågor: tavling@ebmx.se  
 
 
Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar i inbjudan. 
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