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ALLMÄNT 

Närkeserien i MTB ska kännetecknas av glädje, gemenskap och 

engagemang.  

 

Medlemskap i förening. 

Det finns inget krav på medlemskap i cykelförening för att kunna delta i 

Närkeserien i MTB, dock så kan endast cyklister med medlemskap i en 

cykelförening stå som totalsegrare av serien. Vi rekommenderar ett 

medlemskap i cykelförening.  

Alla deltagare är ansvariga för att ha tillräckligt försäkringsskydd, ett visst 

försäkringsskydd ingår i medlemskapet i cykelförening. Dock så 

rekommenderas alla att kontrollera sitt personliga försäkringsskydd. 

Allt deltagande sker på egen risk! 

Publicering i medier. 

Genom att anmäla sig till en deltävling i Närkeserien i MTB godkänner 

deltagaren att dennes namn, resultat och eventuella bilder på deltagaren 

används i webb-baserat resultatprogram, sociala medier samt i eventuell 

marknadsföring av Närkeserien i MTB. 

Om någon deltagare inte vill förekomma i ovanstående sammanhang ska 

detta meddelas på narkeserien@almbyik.se 

Deltävlingar. 

Alla deltävlingar inom Närkeserien i MTB är att betrakta som 

träningstävlingar. 

I Närkeserien i MTB ska det ingå 6-8 deltävlingar per säsong och målet är 

att varje förening inom upptagningsområdet ska arrangera 1 

träningstävling per säsong. 

Vid varje deltävling avgör respektive förening om det ska erbjudas 

möjlighet att köpa fika, duscha eller liknande.  

Poängberäkning 

Alla poäng är individuella. 

Minst 2 starter krävs för att komma med i poängberäkningen. 

Placeringspoäng (gäller inom samtliga klasser). 

1=30poäng  11=12poäng 

2=27poäng  12=11poäng 
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3=24poäng  13=10poäng 

4=22poäng  14=9poäng 

5=20poäng  15=8poäng 

6=18poäng  16=7poäng 

7=16poäng  17=6poäng 

8=15poäng  18=5poäng 

9=14poäng  19=4poäng 

10=13poäng  20-200=3poäng   

Vid DNF erhålls 1poäng 

Inga poäng delas ut i klasserna nybörjare och P/F13-14 

Totalsegrare 

Den cyklist som erövrat flest poäng totalt i slutsammanräkning är segrare 

i sin klass. Om två eller fler cyklister slutar på samma poäng ska den som 

fullföljt flest serietävlingar under säsongen placeras först. Om även antalet 

fullföljda serietävlingar är lika ska den med flest segrar placeras först. Om 

även det antalet är lika går man vidare till andraplatser, tredjeplatser tills 

cyklisterna kan skiljas åt. 

Inbjudan 

Tävlingsinbjudan skickas av arrangören till narkeserien@almbyik.se. 

Almby IK publicerar den på Närkeserien i MTB:s Facebooksida. 

Tävlingsinbjudan ska vara Almby IK tillhanda minst 2 veckor innan 

deltävlingen. 

Anmälan och avgifter: 

Anmälan bör vara arrangerande klubb tillhanda minst 2 dagar före tävling. 

Anmälan görs i första hand via webbsida.  

Cyklister med medlemskap i föreningar ej anslutna till Örebro Läns 

Cykelförbund anmäler klubbtillhörighet ”Övrig”. 

Efteranmälan sker senast 30 minuter innan första start, ingen extra avgift 

för efteranmälan. 

H/D:   50 kronor. 

Barn/ungdomar t o m Junior: Ingen avgift. 

Betalning av startavgift. 
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Ska ske kontant på plats eller via Swish om arrangerande klubb erbjuder 

detta. Cyklister ska i möjligaste mån ha jämna pengar med sig! 

För att underlätta för den lokala arrangören så faktureras inga 

startavgifter. 

Resultatlistor och överklagande av denna. 

Resultatlistor ska publiceras snarast möjligt av Almby IK på Närkeserien i 

MTB:s Facebooksida. 

Från det att resultatlistan har publicerats på Närkeserien i MTB:s 

Facebooksida är det endast möjligt att påpeka eventuella fel i 24 timmar 

sen är resultatlistan definitiv. 

Prisceremoni, priser och mästartröjor för hela serien 

Almby IK Cykel kommer stå för pokaler till de tre bästa i respektive 

tävlingsklass. 

Prisceremoni och priser vid deltävling 

Det finns inga krav på att den lokala arrangören ska hålla prisceremoni 

eller dela ut priser. Om den lokala arrangören vill göra detta (genom egen 

omsorg eller via lokal sponsor) är det uppskattat. Speciellt i klasserna 

Nybörjare, 10-12, 13-14. Små enkla priser kommer man långt med. 

Klasser  

Klass  Längd tid   

Nybörjare 6-10år 1-1,5km   Ej resultat 

P/F10-12  5-6km 15-20minuter Ej serietabell 

P/F 13-14  10-12km 20-25 minuter 

H/D   15-25km 35-45 minuter 

Banan 

Banan ska vara en rundbana med varvlängd på 2-5km (kortare i 

nybörjarklasserna) som körs lämpligt antal varv för respektive klass. 

Banan ska vara anpassad för MTB XC och gärna innehålla höjdskillnader. 

Det bör finnas alternativspår vid svåra partier, dessa ska dock ta längre 

tid. Banan ska vara uppmärkt så att man inte kan cykla fel.  

Startsträckan bör vara 75-200 meter. Ungdomsklasserna bör få möjlighet 

att cykla banan innan första start. 

Arrangören har rätt att fram till 30 minuter innan start ändra på banan av 

säkerhetsskäl, detta ska dock tydligt meddelas. 
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Banan ska vara anpassad för ungdomsklasserna om det enbart erbjuds en 

bana. 

Startordning 

I klasserna 13-14, H/D-tävling lottas startplatserna vid första 

deltävlingen. Efterföljande deltävlingars startordning sker utifrån 

serieställning där den som har högst totalpoäng för välja startplats först, 

följt av tvåan, osv. 

Langning 

Får endast ske från höger sida och den som langar ska stå still vid 

langningen. 

Träning på banan 

Träning på banan får endast ske så att det inte stör pågående tävling. 

Säkerhet 

Där det kan finnas behov ska arrangören placera ut funktionärer längs 

banan samt med hjälp av skyltar förvarna om eventuella onormala hinder. 

Arrangören ska ombesörja att det finns förstahjälpen-utrustning i 

målområdet och det ska gärna finnas en sjukvårdsutbildad person på 

plats. Efteråkare vid barnklasser är att föredra! 

Den arrangerande klubben bör ha diskuterad vilka åtgärder som kan 

vidtas vid en eventuell olycka. Bland annat: spärra av, guida 

sjukvård/ambulans rätt, kontaktuppgifter till anhöriga. 

Dusch, omklädning och cykeltvätt. 

Det finns inget krav av det ska finnas dusch, omklädningsrum eller 

cykeltvätt i samband med tävlingen. 

Sponsring 

Den/dom som sponsorer som sponsrar hela serien ska synas på varje 

deltävling. Material som Närkeserien i MTB och sponsorn kommit överens 

ska användas vid deltävlingar ska användas vid varje deltävling. 

Det åligger sponsorn att tillse att tillräckligt material finns. 

Huvudsponsorn för serien går i första hand, vill den lokala klubben visa 

egna sponsorer vid ”sin” deltävling är detta välkommet.  


