Tactic Cup 2019
Indbydelse 4. afdeling

Gislev Cycling/Team Ale byder velkommen til 4. afdeling af Tactic Cup tirsdag den 13.aug. 2019.
Start og mål foregår på Strarupvej (mellem strarupvej 6-11)
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. 18.10,
Gruppe 6 kl. 18.12
Parkering må IKKE ske på ruten. Der er mulighed for parkering på Grønnegyden, Hylshusevej(Neden for
Grønnegyden ved skoven), Sandagervej (uden for Sandager by, væk fra ruten). På Friskolen i Gislev og
forsamlingshus i Gislev (Små 3km fra start/mål) kan benyttes.
OBS! Det er høst tid, hvis du parkere på sideveje, tænk over der skal kunne passere store maskiner.
Efter løbet vil der være forplejning på Strarupvej 8 (bagside ved maskinhal, ned af Grønnegyden).
Husk at sætte jer ind i reglerne for afvikling af løbet. Specielt gør vi opmærksom på, at man skal være iført
en klubtrøje og 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 MC-Marshals.
Efter løbet vil der være mulighed for at få lidt at spise og noget at drikke i form af en brik fra vores
sponsor Rynkeby.
Ruten er ca. 14 km. og kan ses herunder:
https://connect.garmin.com/modern/course/15969978#.WX9PLfoqlXI.facebook

Ruten er: Strarupvej-Krumstrupvej-Graabjergvej-Aavej-Skæretvej-Fjellerupvej-Fåborgvej-SandagervejMøllevej. Start/mål midt på Strarupvej

Gruppe 1, 2, 3 kører 5 omgange eller i alt ca. 69 km.
Gruppe 4, 5 kører 4 omgange eller i alt ca. 55 km.
Gruppe 6 kører 3 omgange eller i alt ca 41 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: Johnny Hansen, tlf. nr. 28900860.
Vel mødt.

