Invitation
Tactic Cup 2. Afdeling
den 14. Maj 2019
Faaborg Ski og Motionsklub byder alle deltagere velkommen til 2. Afdeling af Tactic Cup 2019.
Her anbefales at man finder bjergbenene frem da vi byder på noget af det bedste i Svanninge
Bakker.
Start og mål
Er at finde på Jordløse Møllevej (mellem nr. 41 og 39).
Ruten er ca. 12,9 km pr. omgang, den går ud af Jordløse Møllevej, Søbo Løkker, Søbovej,
Jordløsevej(5672), Håstrupvej, Håstrup Bjergvej, Stenlund, Jordløsevej(5600), Tappernøje, Jordløse
Møllevej.
Ruten kan ses her
Start tidspunkter og distance:
Gruppe 1: Kl. 18:00 - 5 omgange, 64,3 km
Gruppe 2: Kl. 18:02 – 5 omgange 64,3 km
Gruppe 3: Kl. 18:04 – 5 omgange 64,3 km
Gruppe 4: Kl. 18:06 – 4 omgange 51,4 km
Gruppe 5: Kl. 18:08 – 4 omgange 51,4 km
Gruppe 6: Kl. 18:10 – 3 omgange 38,6 km
Efter løbet er der forplejning ved BK Pack’s indkørsel, Jordløse Møllevej nr. 27A ved Jordløse(ca. 1
km) fra mål.
Anbefalede parkeringsmuligheder:
Jordløse, v. kirken (ca 2. km til start)
Jordløse v. forsamlingshus (ca. 2 km til start)
Jordløse Skole
Haastrup v. kirken (ca. 4 km til start)
Haastrup overfor købmand (ca. 4 km til start)
Husk!! det er ikke tilladt at parkere på ruten.
HUSK LØBS OG FÆRDSELSREGLER!!!
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.
Løbsansvarlig:
Dennis Sørensen, tlf 61605889

RUTE:

