PM & Inbjudan Tyr Youth Enduro, Öppen Träningstävling
Dag: Lördag 15/6
Tid: Första start kl. 14:00 Banor finns utmärkta från kl. 10:00 för genomkörning
Samling: Information kl. 13:30 vid tävlingscenter
Plats: Se bifogad karta. Närmaste parkering finns vid korsningen
Säterivägen/Bågegatan.
Tävlingscenter: Korsningen Säterivägen/Ängbackevägen. (Kort transportsträcka
att gå/cykla ca 500 meter).
Anmälan: cykel@oktyr.se (Namn, födelseår, klubbtillhörighet)
Efteranmälan: Via mail till den 14/6 och på plats från kl. 12:00
Kostnad: Gratis
Tävlingsupplägg: Banan består av 8 stycken SS (Specialsträckor) som är
markerade med avspärrningsband, start och målstämpling vid varje sträcka.
Transport mellan SS är markerad med orangea enduropilar. Kort
transportsträcka, alla SS finns på KMTI-berget.
Barn & Ungdom kör i små grupper med en ledare/förälder med i varje grupp.
De kan starta på SS med ca 1 minuts mellanrum.
Utlottning av priser efter att alla är i mål. Tiden blir cirka kl. 16:00. För att få sin
sammanlagda tid behöver man ”stämpla ut” med sin SI-pinne vid
tävlingscenter.
Vad är Enduro: Upplägget på en endurotävling är att det finns ett antal SS som
man kör i valfri fart, mellan SS är det lugn transportsträcka med snack och
trevligt cykel-häng. Detta blir en helt annan tävlingsform än XCO eller långlopp.
Vid tidtagning på SS slår man ihop åkarens totala tid på alla körda SS och
snabbaste tiden vinner. Det blir ett avslappnat och trevligt sätt att tävla på!

Tidtagning: Sportident, SI-pinne finns att låna (helt valfritt om man vill ha
tidtagning).
Klasser:
Pojkar/Flickor 10-12 Sträcka 1-4 & 6-7
Pojkar/Flickor 13-14 Sträcka 1-4 & 6-8
Pojkar/Flickor 15-16 Sträcka 1-8
Pojkar/Flickor Junior (17-18 år) Sträcka 1-8
Priser: Utlottningspriser från våra sponsorer efter att alla tävlande är i mål. Alla
deltagare får pris. Alla deltagare bjuds på festis samt tilltugg efter tävlingen.
Beskrivning av SS (Specialsträckor): SS är relativt korta cirka 200 meter, tekniskt
lite mer utmanande men alla utom två sträckor går att rulla. På SS 5 och 8
behövs hopp och dropp-kunskaper samt heldämpad stig/endurocykel
rekommenderas. Övriga sträckor kan köras med vanlig HT och cykelvana barn
från Orange grupp och uppåt kan köra. (Fråga oss ledare vid funderingar).
Provkörning av SS: SS är utmärkta från kl. 10:00 på tävlingsdagen. Ska köras
igenom innan start.
Rekommendation: Knäskydd, ryggskydd och fullfacehjälm kan med fördel
användas men inget krav. Godkänd cykelhjälm är självklart ett krav!
Krav: Medlemskap i cykelklubb (pga. försäkring)
Information: Vid mindre än 15 anmälda cyklister ställs tävlingen in. Vid
ihållande regn ställs tävlingen in.
Kontakt: Vid frågor kontakta Lisa Hällsten lisa.ekeberg@hotmail.com 0704961024

Vi planerar att åka till Falun och ESS (Enduro Sweden Series) helgen den 2729/9 och tävla, organiserat via OK Tyr. Det här blir en perfekt introduktion till
enduro. ESS har ungdomsklasser och en åldersgräns på 13 år. Mer information
om detta kommer under säsongen. https://www.enduroswedenseries.com/

