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Mtbstore Enduro Challenge 2017
Race PM
Andra deltävlingen i Enduro Sweden Series säsongen 2017 arrangeras den 14 maj
av Göteborgs Stigcyklister i samarbete med Mtbstore.se. Tävlingen består av 7
specialsträckor i Änggårdsbergen med start och mål i Slottsskogen.
Tävlingsregler och tävlingsklasser enligt ESS (enduroswedenseries.se). Tävlingen är
sanktionerad av Svenska Cykelförbundet.
Nummerlappar och tidtagningschip hämtas kl 1119 den 13 maj på Mtbstore (Övre
Husargatan 2) eller i startområdet 0912 den 14 maj. Chipet skall placeras på höger
sida av styret. Borttappade chip ersätts av den tävlande med 700 kronor.
Specialsträckorna snitslas på kvällen den 12 maj och därefter släpps sträckorna på
goteborgsstigcyklister.se samt på strava och trailforks. Alla specialsträckor är
snitslade och tillgängliga under lördagen den 13 maj. Banan markeras med rödvita
plastband och med orange pilar. Notera att specialsträckorna är förlagda på stigar
som frekvent nyttjas av boende runt området. Visa respekt och kör lugnt.
Mtbstore har precis flyttat Övre Husargatan 2 och firar detta med en saftig
öppningsfest. Alla tävlande erbjuds specialdeals under fredagen och lördagen.
Butiken öppnar kl 10 på lördagen och verkstad håller öppet hela dagen. Mtbstore
genomför under lördagen genomrullning/guidning av banan med start kl 11 och kl 14
(samling utanför butiken). Kl 1619 gäller afterbike och öppningsfest. Be there =)
Tävlingen sker söndagen den 14 maj. Start och målområdet är placerat 100 m söder
om Villa Belparc i Slottsskogen (A O Elliots Väg 10, 413 11 Göteborg).
Parkeringsmöjligheter finns exempelvis vid södra infarten till Slottskogen, Villa
Belparc och Slottsskogsvallen (se karta nedan). I startområdet finns vatten samt
mat/fika till försäljning. Det finns restauranger och kiosker i Slottsskogen samt ett
antal offentliga toaletter i närområdet. Det finns ingen möjlighet till tvätt av cykel.
Startordningen är baserad på ESS indelning i klasser men vi kryddar detta med låta
30 stycken seedade herrar/juniorer och 5 seedade damer/juniorer starta sist.
Seedningen beslutas av tävlingsledningen och den baseras primärt på de bästa
tiderna i tävlingsklasserna i Vallåsen 2017. NOTERA att specialsträcka 16 stängs kl
1400 för alla tävlande utom de seedade åkarna och att specialsträcka 7 stängs 1430.
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09001200: Utdelning av nummerlappar och chip
0930: Racegenomgång
10001030: Start Motionsklassen
11001110: Master 40
11101120: Ungdom 1316 och Junior (ej seedade)
11201150: Tävling (ej seedade herrar och damer)
1200: Seedade damer
1230: Seedade herrar
1400: Sista start specialsträcka 16 för ej seedade.
1430: Sista start specialsträcka 7
1500: Prisutdelning
Träning och tävling sker på egen risk. Knäskydd och hjälm är obligatoriskt. Hjälm
skall bäras på transport och specialsträckor. Ryggskydd, armbågsskydd och
integralhjälm rekommenderas starkt. Stanna alltid och hjälp en medcyklist som
skadat sig i spåret. Vi allvarlig olycka ring 112. Om du stannar för att assistera en
medcyklist har du rätt till att starta om sträckan. Informera funktionären vid starten för
sträckan du kör om, meddela även sekretariat vid målgång då din sammanlagda tid
manuellt behöver justeras.
Tävlingsresultat visas på skärmar i målområdet samt publiceras på
www.enduroswedenseries.se/resultat/
Hör av er med alla typer av frågor och funderingar!
Per Johan Andersson (arrangör):
0730746996 perjohan43@gmail.com
Ingemar Gustavsson (tävlingsledare): 0705 402490 ingemarhgustavsson@gmail.com
Styrbjörn Bergdahl (sekretariat):
0701192426 rattnalle@gmail.com

