Funktionärs-PM 1572 MTB Challenge Motala
1572 MTB Challenge, lördag den 5 augusti 2017 – loppet med härliga
singeltrails, snabba skogsvägar, utmanande stigningar, vacker cykling
utmed Vätterns stränder, partier som för tankarna till Europas etapplopp
och ett av Sveriges bästa seedningslopp för Cykelvasan!

Snabbfakta
Datum och tid: Lördag den 5:e augusti, första start klockan 09:30 XCM SM-Challenge 90
kilometer, 10:30 65 kilometer 1572 MTB Challenge, Start ICA Maxi Challenge 35 kilometer, 11:15
Distans: 90 km, 65 km och 35 km
Bantyp: Inbjudande böljande singeltrails, härliga skogsvägar, smalare grusvägar och vissa partier
av asfalt för återhämtning
Omklädning: Mariebergsskolan, Motalabadet
Tävlingscentrum: Folkets Park Motala
Sjukvård: I tävlingscentrum, vid depå Övralid samt med hjälp av motorcyklister som kör utmed
banan. Ta gärna med första förband.
Cykeltvätt: Ja
Cykelförvaring: Nej
Anmälningsavgift: 750 kronor alla klasser 90 och 65 km, 450 kronor 40 km (ICA Maxi MTB
Challenge)
Anmälningsperiod: Anmälan öppen, anmälan fram till söndag 2017-07-29
Efteranmälan 1572 MTB Challenge: Ja, dag innan tävlingsdag 15-20 och tävlingsdag 07-10, förhöjd
avgift 100 kr
Efteranmälan ICA Maxi MTB Challenge: Ja, dag innan tävlingsdag 15-20 och tävlingsdag 07-11:15,
förhöjd avgift 50 kr
Depåer 1572 MTB Challenge: 5 st, sportdryck (SIS) vatten, bananer, hembakade bullar, choklad,
kaffe (Övralid)
Depåer ICA Maxi MTB Challenge: 3 st, sportdryck (SIS) vatten, bananer, hembakade bullar,
choklad, kaffe (Övralid)
Mat efter lopp: Ja, vegetariskt alternativ till de som önskar
Medalj: Ja
Diplom: Ja
Priser: Prispengar i D/H Elit samt D/H Junior. Nyttopriser övriga tävlingsklasser. Utlottning av priser
i motionsklasser. Mer info nedan.
Backpris: Ja, första Dam och Herr som passerar backpris vid Håleberget mottager 2 000 kr, första
Dam och Herr som passerar backpris Nedralidsbacken mottager 5 000 kronor.

Tävlingsinformation
Lördag den 5 augusti 2017 klockan 09:30 går starten av 1572 XCM SM-Challenge 90
kilometer. Klockan 10:30 startar MTB Challenge 65 kilometer. Start av ICA MAXI MTB
Challenge, 35 kilometer sker 11:15.
Arrangör är Team 1572 MTB Challenge CK i samarbete med IFK Motala bandy och andra
samarbetspartners.
Start och mål vid Folkets Park i Marieberg, Motala. Banan går genom Varamon och upp mot
Mc Donalds för att sedan svänga norrut i rondell och parallellt med Z-parken och vidare på
Bispgatan. Höger upp på Dagsländevägen och under Riksväg 50. Höger mot Torvsättervägen
och upp mot Bildemontering och vänster in i skog och upp mot Evertsbyvägen. Höger in mot
Kolmetorp och vidare förbi Sjöstugan. Förbi Mossetorp och vänster upp över och runt
Håleberget. På toppen ligger första bergspriset och cirka 700 meter därefter depå nummer
ett, sedan tillbaka mot Evertsbyvägen. Passera denna och mot och genom Smedsby. Vid
brandövningsplats i Smedsby ligger depå nummer två. 1
OBS! 572 XCM SM-Challenge 90 kilometer fortsätter ned mot RV 50, men strax innan
cykel- och gångväg under RV 50 svänger deltagarna vänster och vidare mot
Torvsätersvägen för ytterligare ett varv över Håleberget.och tillbaka ned mot
Smedsbyvägen och under RV 50 och direkt efter tunnel höger.
1572 MTB Challenge 65 kilometer fortsätter via Smedsbyvägen ned mot RV 50, passerar
under denna på gång- och cykelbanan och svänger direkt efter tunnel höger.
Följ stig som leder ut på Tallspinnarevägen. Vidare på Midsommarvägen och strax efter
Beachvillan höger upp på Midsommarvägens östra del. Vid äng vik in på denna och följ stig
ned mot E-luxområdet. Genom detta och efter byggnad med terrass, sväng höger upp mot
gräsbacke. Efter cirka 300 meter, sväng vänster och följ stig ned mot slagen stig på äng och
vidare ned på grusväg mot Kärsby gård. Genom denna och upp mot Lemundavägen. Vid
denna sväng höger och följ denna till "Forsbergs Bygg" där banan svänger höger. Följ stig
och grusväg. 300 meter efter hygge och toppen av banan vid detta, depå nummer tre vid
hygge, sväng höger ned på gamla skidspåret och följ stig ned mot sandtag. Halvvägs genom
detta sväng vänster och vidare på stig.
Vidare norrut genom Ödebyskogen och depå nummer fyra. Nykyrka passeras, varefter
cyklisterna svänger västerut och ned till Lemundavägen och följer denna söderut ned till
Nedralidsbacken, där loppets andra bergspris finns. Stor depå i Övralid. Ned mot
Lemundavägen som korsas, cyklisterna följer sedan Sjövägen längst med Vättern, där depå
nummer fem ligger och upp förbi Norra Freberga. Lemundavägen korsas åter och deltagarna
fortsätter därefter upp i Ödebyskogen och depå nummer sex, för att sedan vända hemåt mot
Kärsby, Varamon och till sist nå målet i Folkets Park.
I tävlingscentrum i Folkets Park finns även en mässa med utställare från flera olika områden,
VIP-område, toaletter, mat, cykeltvätt, sekretariat, sjukvård, Tävlingsledning etc.
Sjukvård även vid Depå i Övralid samt att det under loppet rör motorcykel utmed banan med
möjlighet att hämta skadade. Utmed banan finns också lätta lastbilar/skåpbilar som kan

transportera skadade åkare till ambulans/sjukhus/Tävlingscentrum. Cyklar tas om hand av
Tävlingsorganisationen. Kan hämtas ut vid Tävlingssekretariat i Folkets Park mot uppvisande
av nummerlapp.
Omklädning i anslutning till Folkets Park vid Mariebergsskolan. Omklädning även vid
Motalabadet (före detta Lithobadet)..
Borttappade föremål hämtas mot beskrivning/identifikation i Sekretariat i Folkets Park.
ICA MAXI MTB Challenge har en liknande dragnig som långloppet men skiljer sig
inledningsvis genom att åkarna ej tar höger in på Dagsländevägen utan följer Bispgatan rakt
fram mot Midsommarvägen norrut. Efter detta följer åkarna samma bana, förutom att 35-km
åkarna efter att de passerat Utterbys utkanter och nått Lemundavägen, istället för att svänga
höger, svänger vänster och kör mot Norra Freberga på Lemundavägen, för att där efter svänga
vänster upp i Ödebyskogen som långloppets åkare.

Klasser 90 km:
Dam/Herr Elit
Dam/Herr Juniorelit
Dam/Herr 30
Dam/Herr 40
Dam/Herr 50
Dam/Herr 60
Dam/Herr 70
Dam/Herr Sportklass
Dam/Herr Motion (från 15 år och uppåt),
Klasser 65 km:
Dam/Herr Sportklass
Dam/Herr Motion (från 15 år och uppåt),
Klasser 40 km:
Dam/Herr Sportklass
Dam/Herr Motion (från 10 år och uppåt),

Information och avstämningsmöte
Torsdag den 3 augusti träffas tävlingsledning och gruppansvariga i Folkets Park klockan 18
för en sista avstämning och utdelning av västar, flaggor och till viss del visselpipor, samt
packning av påsar till funktionärer.

Samling lördagen den 5 augusti
Samling samordnas av respektive gruppansvarig.

Sjukdom
Vid sjukdom kontakta respektive Funktionärsgruppsansvarig, eller Funktionärsansvarig Pär
Beckne på telefon 0705 421 470. Om du blir sjuk, försök i möjligaste mån att själv ordna en
ersättare.

Parkering
Parkering för funktionärer görs i anslutning till tilldelad plats.

Mat
Mat i form av smörgåsar och dryck delas ut till er genom gruppansvariga funktionärer, men ta
gärna med egen mat att ha under dagen, exempelvis smörgås, frukt, och en egen termos med
kaffe och vatten/saft. Du kommer att bli både törstig och hungrig!

Klädsel
Klä dig för all eventuell väderlek! Gärna flera lager som går att ta av om det blir varmt. Hellre
keps än solglasögon. Glöm inte regnkläder!

Viktiga Telefonnummer
Ambulans: 112
Tävlingsledare: Anders Öhrström: 0734 18 66 96
Funktionärsansvarig: Pär Beckne: 0705 421 470
Banchef: Patrik Widing: 0702 154 725
Teknisk chef Tävlingscentrum/depåer: 0734 18 66 96
Depåansvarig: Patrik Widing 0702 154 725
Säkerhetsansvarig: Anders Öhrström 0734 18 66 96
Tävlingsläkare:
Motala kommun: Jour Arbetsledare 070-332 07 07
Polis (Motalapolisen) 114 14

