
 

 

 

 

 

PM VÄTTERN BIKE GAMES  
LAST ONE STANDING 

9 SEPTEMBER 2022 
Start och mål 
Lokverkstan, Motala (se på karta). 

Klasser 
Herr respektive Dam (från junior och uppåt). 

Tävlingsform 
Inomhussprint på varvbana med eliminering. 

Varvlängd 
Ca 200 meter. 

Tävlingsregler 
I enlighet med Svenska Cykelförbundets. Deltagande sker på egen risk. 

Licens 
SCF:s tävlingslicens krävs, och engångslicens Senior kan lösas via Cardskipper (läs mer här). 

Cykel 
Standard racer 

Omklädning 
Från kl. 14:00 i Lokverkstan. 

Dusch 
Duschar finns på Motala Idrottspark, ca 2 km från området. 

Parkering 
Parkering för bil hittar ni via Verkstadsvägen på baksidan av Lokverkstan. Observera: 
Begränsat antal. 

Mat och dryck 
Enklare förtäring och dryck finns att köpa i Lokverkstan. Deltagare tillåts även att ta med 
egen mat och dryck, att förtära vid Riders corner. 

Uppvärmning på banan/genomcykling 
15:00-16:45. Det är även tillåtet att medtaga egen trainer för uppvärmning i Riders corner. 
 
Obligatorisk genomgång 
För samtliga deltagare och ledare kl. 16:45 i Riders corner. 
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https://www.google.se/maps/place/Verkstadsv%C3%A4gen+109,+591+60+Motala/@58.5482489,15.0665682,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465bdd189e594901:0xa3a4e78ab0934af5!8m2!3d58.5482489!4d15.0687569?hl=sv
https://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/arrangera-tavling/engangslicenser/


 

Tidskval 
Startar 17:15. Varje cyklist får två varv på sig under tidskvalet – ett varv som uppvärmning, 
och det sista varvet med tidtagning. Den med kortast tid i tidskvalet möter den med längst 
tid i elimineringsomgången. (Näst kortast möter näst längst osv.)    

Elimineringsheat  
2 cyklister per heat. 3 varv. Den snabbaste cyklisten i varje heat går vidare till nästa omgång. 
Hela elimineringsrundan avslutas med en final, i form av Last One Standing. 

Sista chansen 
De cyklister som slås ut i första elimineringsheaten ges ytterligare en chans att återkvala till 
finalen – via ”sista chansen”. Sista chansen avgörs via elimineringslopp i form av Last One 
Standing. De två snabbaste cyklisterna i detta heat kvalificerar sig tillbaka till finalen. 
Observera: Kvalificeringen kan komma att ändras beroende på antalet deltagare. 

Final & sista chansen (Last One Standing) 
Vid varje varvning plockas den som ligger sist av och efter fem varv återstår alltså bara 
vinnaren. 

Nummerlappar 
Hämtas vid Riders corner i Lokverkstan. 

Prisutdelning  
Direkt efter finalomgångarna. 

Priser 

 Förstaplats: 10 000 kr 
 Andraplats: 2 000 kr 
 Tredjeplats: 1 000 kr 

Tävlingsledare  
Felipe Sanhueza. 

Målchef  
Andreas Andersson 

Banchef  
Andreas Lundgren 

Kommissarie 
Claes Andersson 

Speakers  
Gunnar Pettersson och Oskar Sundblad 

Upplysningar  
Oskar Sundblad, 070-360 14 56 

Anmälan 
Görs via bike.vatternrundan.se/last-one-standing senast 9/9 kl. 09:00 

Anmälningsavgift 
300 kr/cyklist 

Övrigt 
Observera att tiderna är preliminära och kan komma att justeras. För uppdaterat PM, se 
vatternbikegames.se. 

https://bike.vatternrundan.se/last-one-standing/
https://vatternbikegames.se/

