TacTic Cup 2019
Indbydelse 3. afdeling

Le Pedaleur de Charme byder velkommen til 3. afdeling af TacTic Cup tirsdag den 18. juni 2019.
Start tidspunkter:
Gruppe 1 kl. 18.00, Gruppe 2 kl. 18.02, Gruppe 3 kl. 18.04, Gruppe 4 kl. 18.06, Gruppe 5 kl. 18.08,
Gruppe 6 kl. 18.10
Start og mål foregår på Bøllemosegyden.
Parkering må ikke ske på ruten, samt på Hesbjerg Skovvej. Der er mulighed for parkering på samkørselspladsen, ved Middelfartvej eller ved Spedsbjerg Børnecenter for enden af Spedsbjergvej. Ligeledes kan
busholdepladsen skråt overfor Spedsbjerg Børnecenter benyttes.
Efter løbet vil der være forplejning på hjørnet af Bøllemosegyden og Hesbjerg Skovvej.
Husk at sætte jer ind i reglerne for afvikling af løbet. Specielt gør vi opmærksom på, at man skal være iført
en klubtrøje, og at man ikke må tage pace fra ryttere fra andre grupper eller fra ryttere, der er sat med en
omgang.

Det udleverede rygnummer skal være placeret på ryggen og være synligt for alle, og den udleverede
chip skal være korrekt monteret på cyklen.

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. Herudover vil hver startgruppe blive ledsaget af 2

motorcykler fra BMW Marshalls.
Ruten er ca. 18 km. og kan ses herunder:

Parkering

Forplejning
Start/mål

Ruten er: Bøllemosegyden – Ravnebjerggyden - Stærmosevej – Tommerupvej – Dyredvej.
https://connect.garmin.com/modern/course/15027219

Gruppe 1, 2, 3 kører 4 omgange eller i alt ca. 72 km.
Gruppe 4 og 5 og 6 kører 3 omgange eller i alt ca. 54 km.

Den førende rytter i hver gruppe har pligt til at være iført førertrøje. Førertrøje kan afhentes i
startområdet kl. 17.40.

Løbsansvarlig på dagen er: Hans Christian Hansen, tlf.nr. 6168 6776
Vel mødt.

