
 
 

 

PM FIXCROSSEN – HELSINGBORG – 11:e MARS 

START & TÄVLINGSOMRÅDE: Första start klockan 10:00. Tävlingsplats är Brohults idrottsplats på Dalhem i Helsingborg 

där både start och mål är beläget. Duschmöjligheter finns tyvärr inte på platsen. 

PARKERING: Det är absolut förbjudet att köra bil ner till startområdet. Vi hänvisar därför till parkeringar i de 

närliggande bostadsgatorna, Brohultsvägen (består utav flera gator) nummer 38, 76, 108, 140 eller 184. Tips är även  

Garnisonsgatan 10 som är en stor parkering (se karta nedanför) eller parkering vid Hornbach och sedan cykla till 

tävlingsområdet (ca 2 minuter).  

KLASSER, DISTANSER OCH STARTTIDER: 
START 1 –  MINIVARV –  10 MINUTER –  10:00 – Valfri cykel 
Knattecross (0-7 år) och nybörjarcross (8-9 år) 
 
START 2A –  LITET VARV –  30 MINUTER –  10:30 – Valfri cykel 
F/P 13-14 och F/P 15-16 
 
START 2B –  LITET VARV –  20 MINUTER –  10:40 – Valfri cykel 
F/P 10-12 
 
START 3 –  STORT VARV – 40 MINUTER –  11:30 
Herrjuniorer, Dam S (elit & veteran), Herrsenior A (Senior & veteran), Motion Open Mixed (herr/dam över 16 år på 
valfri cykel) och Herrelit.  
 
Vi reserverar oss för att dela på Start 3 vid många anmälda. Blir det aktuellt kommer Herrelit och Herrsenior att starta 
gemensamt 12:30 istället. 
 
TÄVLINGSFAKTA: Tävlingen körs som ett cykelcrosslopp. Tävlingslängd enligt bestämd tid. Ett varv är ca 2,5 km.  
 
ANMÄLAN OCH STARTAVGIFT: Anmälan och betalning sker via Lapios egna anmälningssida för Fixcrossen. Länk till 
anmälningssidan  https://app.lap.io/event/2017-fixcrossen. Sista anmälningsdag till ordinarie pris är den 5:e mars.  
Ungdomar 100:-. Övriga 150:-. Nybörjare startar gratis. I startavgiften ingår grillad korv. 
 
EFTERANMÄLAN: Efteranmälan fram till en timme före respektive start. I klasserna juniorer och uppåt tillkommer 
100:- i efteranmälningsavgift. 
 
CHIP: Chipsystem av Lapio-typ kommer att användas. Chip som fungerar till Lapiosystem kommer därför att fungera 
under denna tävling. Har ni inget chip går det att hyra för 50:- eller köpa för 100:-.  

 
FRÅGOR: Vid frågor kontakta Ulf Lindberg på info@ckfix.se. 
 
TÄVLINGSREGLER: SCF:s regler samt gällande trafikregler måste följas. Allt tävlande sker på egen risk.  
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På plats finns våra tävlingssponsorer; Cykelhamnen Trek, Original Teamwear, Bildeve, Vitamin Well och Sportson. 
 

 
 
 
 

 

 

CK FIX HÄLSAR ER VÄLKOMNA TILL HELSINGBORG 
 

 
Karta över parkering:  
 
Brohultsvägen är närmst. Testa någon av parallellgatorna med nummer 38, 76, 108, 140 eller 184. Finns även 
parkering på cykelavstånd från Hornbach eller Garnisonsgatan 10. 

 
PM godkänt av kommissarie Ove Nilsson. 


