MSC 1. afdeling 2019

Indbydelse 1. afdeling Magic Sport Cup 2019
Midtfyns Cykel Club byder velkommen til 1. afdeling tirsdag den 23. april 2019.
Start tidspunkter:
Gruppe 1 kl. 18.00, Gruppe 2 kl. 18.02, Gruppe 3 kl. 18.04, Gruppe 3 kl. 18.06, Gruppe 5 kl.
18.08, Gruppe 6 kl. 18.10.

Ruten, start og mål:
Starten og mål er på Goe Bakke 10, 5750 Ringe
Ruten er som følger:
Start Goe Bakke. TH ad Nørrevangsvej. TV ad Lørupvej. TH ad Krumstrupvej. TH ad
Guldtvedgyden. Over i Rudmevej, TH ad Voldstrupvej, TH ad Boltinggårdsvej, TH ad Goe Bakke
Ruten er ca. 11,5 km.
Gruppe 1-3 kører 6 omgange ~ 69 km, gruppe 4-5 kører 5 omgange ~ 58 km og gruppe 6 kører 4
omgange ~ 46 km.
Gennemfører man ikke alle omgange, bedes man oplyse dette ved tidtagningen, således at vi ikke
venter forgæves eller sætter eftersøgninger i gang efter manglende ryttere.

Parkering:
Parkering må ikke ske på ruten, ej heller på Goe Bakke. Parkering kan foregå på Dyrskespladsen,
Lombjergevej, 5750 Ringe eller ved Magic Sport i Ringe.

Forplejning efter:
Efter løbet er der mulighed for at få noget at spise og drikke ved Magic Sport, Gørtlervej 1, 5750
Ringe. Her vil også være mulighed for at handle.

Sikkerhed og afvikling:
Husk at sætte jer ind i reglerne for afvikling af løbet. Specielt gør vi opmærksom på, at du skal være
iført en klubtrøje og du må ikke tage pace fra ryttere fra andre grupper eller fra ryttere, der er sat med
en omgang. Nummeret skal være placeret på ryggen og være synligt for alle.
Færdselsreglerne skal overholdes og deltagelse sker på eget ansvar. Vi har på ruten placeret en række
hjælpere til at hjælpe Jer med at komme sikkert rundt. Hjælperne må dog ikke stoppe trafikken, men
kan give besked om der er frit eller om der kommer biler.

Løbsansvarlig på dagen er Ivan Timm mobil 28 55 24 01
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Ruten kan ses her: https://connect.garmin.com/modern/course/20070261

Ruten:
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