Indbydelse 4. afdeling
Magic Sport Cup 2018
Nyborg CK byder velkommen til 4. afdeling af Magic Sport Cup tirsdag den 7. august 2018.
Start tidspunkter:
Gruppe 4 kl. 18.00, Gruppe 1 kl. 18.02, Gruppe 2 kl. 18.04, Gruppe 3 kl. 18.06, Gruppe 5 kl.
18.08, Gruppe 6 kl. 18.10.
Gruppe 1-2-3 kører først 1 lille omgang og derefter 3 store omgange, i alt ca. 74 km.
Gruppe 4 kører 3 store omgange, i alt ca. 66 km.
Gruppe 5-6 kører først 1 lille omgang og derefter 2 store omgange, i alt ca. 52 km.
Start foregår på hjørnet af Koledhusevej og Regissevej. Tæt ved Regissevej nr. 16, 5853 Ørbæk.
Mål er på toppen af Regissebakken.
Parkering må ikke ske på ruten. Der er mulighed for parkering på de to sidevej til Regissevej:
Koledhusevej og Kildegårdsvej samt i landsbyerne Svindinge og Frørup.
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 synligt på ryggen. De ryttere som fører de respektive
grupper skal bære førertrøjen, som bliver udleveret inden start, der hvor starten foregår.
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 kan dog ikke stoppe
trafikken, men kan give besked om der er frit eller om der kommer biler.
Efter løbet vil der være mulighed for at få lidt at spise og noget at drikke.
Ruterne:
Den lille rute er ca. 8 km. og kan ses her: https://connect.garmin.com/modern/course/19398507 eller
her: http://iform.dk/ruteplanner/oerbaek/regisse-lille-rute
Den store rute er ca. 22 km. og kan ses her: https://connect.garmin.com/modern/course/19398719
eller her: http://iform.dk/ruteplanner/oerbaek/wbc-2014-4-0

