
Inbjudan till Fixcrossen 2019 distriktstävling i cx 

Söndagen den 10 november 
Start och mål: Amfiteatern, Makadamgatan i Helsingborg. Första start kl 10.00 

Klasser och distanser:  
 
Lilla varvet:  Nybörjare, 10 minuter. Alla cyklar tillåtna. 
 
Stora varvet:  Ungdomsstart, 20 min, anmäl som F/P13-14 
 Damstart, 40 min (endast cx-cykel) anmäl som D30 
 Herrstart, 40 min (endast cx-cykel) anmäl som H30 
 Utmaningen, 60 min (endast cx-cykel) Anmäl som senior 
 
 Open mixed, 40 min. Ingen tidtagning, ingen licens, alla cyklar tillåtna. 
 
Licens: krävs i alla klasser utom nybörjare och open mixed. I 60 min-klassen får såväl herrar som 
damer som önskar en tuffare utmaning starta. 
Vid få anmälningar kan klasser samstartas. 
 
Om du har bekymmer med klassindelningen på Swecyclingonline, lägg ett mail till tävlingsledaren 
så lägger vi dig i rätt strartgrupp.  
 

Chip: Denna tävling körs med chip (MyLaps). Chip går att hyra på plats för 100 kr. Nybörjare 
samt motion open mixed körs utan tidtagning och utan chip. 

Tävlingsfakta: Tävlingen körs på bana ca 3 km med gemensam start.  

Anmälan och startavgifter: Nybörjare gratis, ungdomsklasserna 50 kr. Övriga klasser 150 kr. 
Startavgiften sätts in i samband med anmälan på CK Fix bankgiro 761-4126. Ange namn, klass 
och klubb på din inbetalning. Sista dag för anmälan är den 29 oktober och görs via 
swecyclingonline.se där också PM kommer att publiceras. Anmälan anses gjord när 
anmälningsavgiften är arrangören tillhanda. 

De som inte har licens (nybörjarklass samt motionsklass) anmäler via mail till 
cecilia.m.lindell@gmail.com 

Omklädning finns ej. 

Efteranmälan: Efteranmälan kan göras i mån av plats mot dubbel avgift fram till och med en 
timme före första start.  Efteranmälan efter 29/10 görs på plats i sekretariatet på tävlingsdagen 
eller via mail fram till och med den 8 november. Efteranmälan anses gjord när 
anmälningsavgiften är arrangören tillhanda. 

PM och startlista: PM och startlista publiceras på ckfix.se och swecyclingonline  

Tävlingsregler: SCF.s tävlingsregler samt gällande trafikregler måste följas. Allt tävlande sker på 
egen risk. 



Licens krävs i alla klasser utom nybörjare och Open Mixed. I dessa två klasser får man köra på 
valfri cykel. 

Frågor: Tävlingsledare Cecilia Lindell kan nås på cecilia.m.lindell@gmail.com eller 0709-425326 
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