
 
 

 

PRELIMINÄRT PM 8-TIMMARS  
VÄTTERN BIKE GAMES 7 OKTOBER 2017 

  

Anmälan 
Anmälan sker på https://bike.vatternrundan.se/ till och med 30 september 2017.  
Efteranmälan kan göras på plats fram till 1 timme före start med en tilläggskostnad 
på 150 kr/person. Observera att det inte är möjligt att köpa entrébiljetter till Motala 
Oktoberfest vid efteranmälan. Endast kortbetalning eller Swish gäller som betalning 
vid efteranmälan. 
 
Startavgifter 
2000 kr per lag exkl. biljetter till Motala Oktoberfest. Dam, Herr- och Mixklass (laget 
får bestå av 2-4 personer). 
Biljetter till Motala Oktoberfest köps i samband med anmälan online. I biljettpriset 
250 kr ingår entré, mat och dryck.  
Ingen licens krävs för att delta i 8-timmars loppet. 
 
Nummerlappar och chip 
Hämtas lagvis i sekretariatet följande tider: 
Fredag 6 oktober kl. 12.00-20.00 
Lördag 7 oktober från kl. 07.00 
Nummerlapp ska fästas framtill på cykeln. Chippen fästes på hjälmens högra sida. 
Observera att du måste ta bort eventuella rester av gamla chip först.  
 
Banbeskrivning 
Banan är ca 4,2 km lång och körs på varierat underlag på motocrossbanan, 
speedwaybanan, endurobanan och på stigar i skogen intill arenaområdet.   

Provkörning av banan 
Ingen officiell provkörning av banan.  
 
Så här går det till 
Parkera era fordon på parkeringsytan utanför området och gå till entrén där ni 
uppger ert lagnamn för personalen. Varje lag får ta med ett eget tält som placeras 
på markerad yta på speedwaybanan.  
Växlingen 
På anvisad plats i anslutning till team zone, hoppar du av cykeln och springer genom 
växlingszonen (detta gäller även om ni inte ska skifta cyklist) fram till lagets plats. 
Växlingen sker genom kroppskontakt, t.ex. med en klapp på axeln. På nästa anvisad 
plats hoppar du på cykeln. Ni avgör själva hur många gånger ni vill växla åkare inom 
laget men växlingarna får endast ske i växlingszonen.   
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Regler 
 Endast slutförda varv inom exakt 8 timmar kommer att tillgodoräknas.  
 Om två lag har kört lika många varv, är det sluttiden som avgör.  
 Att gena är naturligtvis inte tillåtet. Funktionärer finns ute på banan och 
 kontrollerar.  
 Om du får tekniska problem med cykeln ute på varvet, kan du välja att fullfölja 

varvet och därmed tillgodoräkna dig det eller gena tillbaka till växlingsområdet 
och inte tillgodoräkna dig det påbörjade varvet. Observera att du inte får gå 
eller cykla mot tävlingens färdriktning. 

 Det är endast tillåtet att byta cykel i växlingsområdet. Ej ute på banan. 
 Cykelhjälm är ett krav.  
 Agera sportsligt ute på banan och släpp fram deltagare som önskar passera. 
 Vill du passera en cyklist fungerar det utmärkt med ett -”Jag kommer till 

vänster” följt av ett –”Tack”!  
 Att stanna och hjälpa en skadad cyklist är allas ansvar. 

 
Starttid/sluttid 
Lagtävlingen startar kl. 09.00 inne på speedwayarenan och avslutas på samma plats 
kl. 17.00 

Priser och prisutdelning 
En lagpokal/per vinnande lag i samtliga tre klasser delas ut. Topp 3 i varje klass 
tilldelas varupriser och utlottning av varupriser kommer också att ske. Dessutom 
utlovas specialpriser såsom spurtpris, bergspris och pris för fyndigaste lagnamn. En 
blomsterceremoni och en kortare prisutdelning äger rum efter målgång ca kl. 17.15, 
för att sedan följas av en prisutdelning i sann oktoberfestanda under Motalas 
Oktoberfest på Stora Torget. Prisutdelningen startar ca kl. 21.00.  
 
Arenan 
Arenan ligger på Motorstadion Dunteberget i Motala, ca 4 km från centrum. 
Adressen är Vinnerstadsvägen 47.  
Hitta till Dunteberget!    

Dusch och omklädning  
Sporthallen Östermalmsgatan 42, ca 3 km från tävlingsområdet. Hitta till Dusch och 
omklädning 
 
Cykeltvätt 
Enervits grymma cykeltvätt finns på arenaområdet 
 
Resultat 
Liveresultat kommer att finnas via länk till Neptron. (Länk kommer snart). Liveresultat 
kommer också att finnas på storbildsskärm på arenaområdet.  
 
Sjukvård 
Sjukvårdare och läkare finns för första-hjälpen-vård på arenan.  
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Mat och Dryck 
Det finns foodtrucks på plats där det finns mat och dryck till försäljning. 
För deltagarna finns gratis bullar, bananer, saltgurka och sportdryck från Enervit 
samt en varm måltid. Egen mat får medtagas och grillar finns att tillgå på området 
(egen grill får inte användas pga. av brandrisk)  
 
Parkering  
Parkering finns intill arenaområdet. Se skyltning. 
 
Boende 
Det finns flera olika boendealternativ i Motala med omnejd. För mer info se länken 
nedan: 
Boende Motala 
 
Transport till Oktoberfesten 
Det kommer att gå en buss från arenan till Oktoberfesten på Stora Torget. 
Avgångstider enligt följande: Kl. 17.15, kl. 17.45, kl. 18.15 och kl. 18.45. Bussen avgår från 
Vinnerstadsvägen utanför entrén. Observera att tiderna är preliminära. 
 

 

OBS! Arrangören förbehåller sig rätten att ändra i programmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://start.motala.se/upplev-besok/boende/

