TOLVTJÄRNSLOPPET – PM

Datum
Söndag den 17 juni 2018. Helgen innan midsommar

Start tider
5km: Nybörjare/ungdom upp till 12år Posttrampet for kids kl: 10:00
65km: 17 år och äldre, kl: 11:00
40km: ungdom 15 år och äldre, kl: 11:15
20km: 13 år och äldre, kl: 11:30

Reptid
Tidtagning och målgång stänger 17:00. Åkare som inte passerat mål då har brutit och plockas av banan av säkerhetsMC.

Start & mål
Affärshuset Jollen i Långviksmon. Adress: Lomvägen 2 890 51 LÅNGVIKSMON
Sträckning
Stigar och skogsvägar på Västergissjömon. (Se WEB)

Klasser
Tävlingklass
65km: dam/herr(17 år och äldre)
20km f/p 13-14
40km f/p 15-16,
5km f/p nybörjare (åtta tävlingklasser)
Alla klasser kräver MTB.
För tävlingsklasser 20, 40 och 65km krävs tävlingslicens och medlemsskap i CSF ansluten förening. Engångslicens
kan lösas i samband med anmälan och kostar 300:- . Medlemskap i CK Örnen anslutna till CSF ingår. Om du redan är
medlem i CSF ansluten förening och kan uppvisa medlemsbevis betalar du enbart engångslicens 200:-.

Motionsklass
20km, 40km eller 65km dam/herr.
Alla klasser kräver MTB.
Priser
1:a – 3:a I alla tävlingsklasser får prispengar. Förstapris i herr- & damklass tävling 65km: 3000 SEK. Backpris till
den herre och dam som kommer först uppför ”mördarbacken” i Getingstabodum, ca: 2km/150hm. Utlottningspriser till
alla deltagare som lottas under loppet och delas ut efter målgång för tillgång till prisbordet i samband med
prisutdelning. Närvaro krävs för att få ta del av prisbordet.
Prisutdelning
Posttrampet f/p (8-)10-12år ca 15 minuter efter målgång. Övriga: Prel. 15-15:30. Första målgång 40km ca: 13:00,
65km ca: 13:30-13:45. 20km första målgång kring 12:00.
Anmälan och betalning:
Via hemsida och länk: anmälningsformulär samt betalning till bankgironummer 248-1745. Föranmälan t.o.m. 10/6 kl:
24:00, därefter efteranmälan enl. ovan fram t.o.m. onsdag 13/6 kl. 20:00 med 200 kr efteranmälningsvgift eller på plats
fram till SENAST 9:30 på tävlingsdagen mot 200 kr efteranmälningsavgift för alla klasser och distanser.

Anmälningsavgifter:
Nybörjare/ungdom upp till 12år Posttrampet for kids: Gratis och ingen efteranmälningsavgift
20km motion: 250 kr
20km tävling: 300 kr
40km motion: 350 kr
40km tävling: 400 kr
65km motion: 450 kr
65km tävling: 500 kr
Anmälningsavgiften återbetalas inte. Vid extraordinära händelser som gör att tävlingen ställs in återbetalas 50% av
anmälningsavgiften.
I och med din anmälan så godkänner du att ditt resultat publiceras på internet med namn, tid, klubb och placering
samt att vi sänder dessa till Cykelvasan administrationen för seedning till Cykelvasan. Vi kommer också att spara
årets och tidigare års resultat för idrottslig statistik. Vi kommer också att skicka en inbjudan till nästa års lopp på den
mailadress du anger i inbjudan. Under loppet kommer våra fotografer att ta både film och stillbilder som kommer att
publiceras på vår hemsida och sociala medier samt användas av våra sponsorer för likvärdig publicering i offentlig
media och i reklamsammanhang. Om du INTE går med på ovanstående ber vi dig kontakta tävlingsledaren enligt
nedan så ordnar vi enligt dina önskemål.
Omklädning, dusch, wc och bastu och cykeltvätt
På Mopärlan vid idrottsplatsen i Långviksmon. Det finns även wc i Jollen vid start. Cykeltvätt vid fotbollsplanen.
Nummerlappar
kan hämtas på Jollen affärscentrum i Långviksmon söndag 17/6 kl: 8-9:30. Placeras fram på cykel samt på ryggen.
Tidtagningschip fästes enligt separat instruktion. 65km(Röd rand på nummerlapp), 40km(Blå rand på
nummerlapp), 20km(Grön rand på nummerlapp). Posttrampet har Postnord på nummerlapp. Skyltar på banan följer
samma färgkodning.
Boende/Mat
I Långviksmon finns på Campingplatsen vid Mopärlan där man för 100: – får tillgång till husvagnsplats,
servicebyggnad med dusch, bastu mm. Bokning: Kenneth 073-0585121. På tävlingsdagen finns Matservering
samt Matbutik.
Parkering
På grusplanen vid idrottsplatsen samt badplatsen. Parkeringsguider kommer finnas på plats på söndag. Vid
centrumhuset får bara funktionärer parkera.

Bryta loppet/regler
Om du måste bryta av olika skäl MÅSTE tävlingsledare enl. nedan meddelas via funktionär eller telefon nedan. Allt
deltagande sker på egen risk, deltagare ska rätta sig efter gällande trafikregler samt cykelförbundets tävlingsregler.
Skräp får endast kastas på anvisade platser. Fri vätskelangning. Undvik bilkörning i tävlingsområdet. Ej återlämnat
chip debiteras med 1000kr.
CK Örnen MTB 2018-06-14
Tävlingsledare CK Örnen Jan Erik Backman, mobil: 070-322 29 26, e-post: jan-erik@ckornen.se

