Seedningsgrundande för cykelvasan (65km)

INBJUDAN PM
Datum: söndagen den 4 augusti 2013
Första start: 10:00 Nybörjare/ungdom
Nybörjare/ungdom upp till 12år
65km: 11:00 17år och äldre,
äldre, 40km: 11:15 ungdom 13 år
Start/mål: Jollen i Långviksmon
Långviksmon.. Adress: Lomvägen 2 890 51 LÅNGVIKSMON
Sträckning: Stigar och skogsvägar på Västergissjömon.
Västergissjömon. För
För bansträckning,
bansträckning, höjdprofiler
höjdprofiler mm
mm se
se se www.ck.ornen.se
Klasser: tävlingklass: dam/herr(17
dam/herr(17 år och äldre) f/p 13
13-14,
14, 1515-16
16 (sex tävlingklasser), motionsklass dam/herr.
dam/herr
Priser i alla tävlingsklasser samt backpriser och utlottningspriser.
utlottningspriser . Seedning kan ske oavsett klass i 65km.
65km.
Anmälan och betalning: Via hemsida och anmälningsformulär samt betalning till bankgironummer 248248-1745
1745..
9:30 på tävlingsdagen mot 200 kr
Föranmälan 1/6 - 28/7, därefter efteranmälan på plats fram till SENAST 9:3
efteranmälningsavgift
efteranmälningsavgift för alla klasser och distanser. Pris Nybörjare/ungdom
Nybörjare /ungdom upp till 12år:
12år: Gratis (efteranmälan
200kr)
200kr),, 40km motion 200 kr, 40km tävling 250 kr, 65km motion 300 kr, 65km tävling 350 kr. Anmälningsavgiften
anmälningsavgiften.
återbetalas inte. Vid extraordinära händelser som gör att tävlingen ställs in återbetalas 50% av anmälningsavgiften.
Omklädning, dusch och bastu på Mopärlan vid idrottsplatsen i Långviksmon
ummerlappar:: kan hämtas på Jollen affärscentrum
Nummerlappar
Nummerlappar
affärscentrum lör. 3/8 kl: 17-2
17 20,
0, sön kl: 88-9:30.
9:30.
finns
på
Campingplatsen
vid
Mopärlan
där
man
för
får
tillgång
till
husvagnsplats, servicebyggnad med
Boende
Boende:
100: 30239
30239. Servering och matbutik finns centralt vid startplatsen som
dusch, bastu mm.
mm Bokning: Bengt Lundberg 0662
0662--30239
håller öppet söndag.
söndag Lördag stänger matvarubutiken 13:00.
På grusplanen
grusplanen vid
vid idrottsplatsen
idrottsplatsen samt
samt badplatsen.
badplatsen. Parkeringsguider
Parkeringsguider kommer
kommer finnas
finnas på
på plats
plats på
på söndag.
söndag.
Parkering:: På
Parkering
samt cykelförbundets
cykelförbundets
Allt deltagande sker på egen risk, deltagare ska rätta sig efter gällande trafikregler samt
tävlingsregler. Skräp får endast kastas på anvisade platser. Bilkörning i tävlingsområdet bör undvikas av
säkerhetsskäl.
säkerhetsskäl
Karta tävlingområdet.
Banmarkering: Neonfärgade
Banmarkering:
eonfärgade enduropilar och rödvita
rödvit a band.
band
Bropassage:
Fel väg:

][
X

ändringar ii sträckning
sträckning samt
samt tider.
tider. Håll
Håll er
er uppdaterad
uppdaterad via
via vår
vår hemsida
hemsida
Viss reservation för ändringar
samt via mailutskick från oss. //CK Örnen MTB 2013-0
201 07-2
22
070-322
Tävlingsledare CK Örnen Jan Erik Backman 070
322 29 26
Arrangemanget sker i samarbete med:

