Inbjudan till
Gottne Veterancup 2016
Lördag 2 juli, tempolopp
Söndag 3 juli, linjelopp
Gottne IF Cykel har nöjet att inbjuda cyklister, ledare och publik till Gottne Veterancup 2016.
Tempoloppet arrangeras lördag och linjeloppet körs under söndagen. Start- och målplats på båda
tävlingarna är två km öster om Gottne (mot Ö-vik). Omklädning och dusch i vår föreningsgård som
ligger i Gottne centrum. På söndagens linje använder vi emiTag chip för tidtagning, denna lånas ut
utan avgift. Vid förlorat eller ej återlämnat chip debiteras 700:-. Pris till de tre första i varje klass.
Klasser:

D30, D40, D50, Senior, H30, H40, H50, H55, H60, H65, H70, H75.
Linjebanan mäter 26 km/varv. Klasserna Senior och H30, H40 kör 4 x 26.
km. H50, H55 och H60 kör 3 x 26 km. H65, H70, H75, D30, D40, D50
kör 2 x 26 km. Samtliga licensieradeåkare måste vara medlemmar i SCFansluten förening.

Starttid linje
Två grupper med starttid 09.00 och 09.05.
Grupp 2: Seniorer,
Anmälan
Anmälan görs via swecyclingonline.se eller via mejl och betalning enligt plusgiro
nedan. Anmälan ska vara oss tillhanda senast måndag 27 juni 2016.
E-mail: gottneif.cykel@outlook.com
Plusgiro: 645 22 22-0. Ange klass, namn och klubb.
Licens

Giltig licens för 2016 är obligatorisk och ska anges om anmälan görs via
mejl.

Anmäln. avgift

250 kr per deltagare och start, enligt SCF:s cupbestämmelser.
Efteranmälning medför 100 kr i extra avgift, betalas vid nummerlappsutdelning.

Kontaktperson

Pasi Halonen, telefon: 070 – 322 23 60
eller frågor via mejl till gottneif.cykel@outlook.com.

Prisutdelning

Prisutdelning lördagens tempo en timme efter sista målgång och på
söndagens linjelopp cirka kl: 13.00. Fika finns till försäljning.

Förslag boende

Örnsköldsviks Turistbyrå, tel: 0660-881 00 turism@ornskoldsvik.se
Bredbyns Gästgiveri, tel: 0661-107 10 info@bredbyn-gastgiveri.se

Bestämmelser:

Gällande trafikregler enligt Vägtrafikförordning samt av Länsstyrelsen och
Polis utfärdade bestämmelser. Tävling sker på egen risk. I övrigt gäller SCF:s
tävlingsregler för landsväg.

Tävlingskommissarie

Mikael Lundberg och Kjell Stenudd. Chefkommissarie Mikael Lundberg har
godkänt inbjudan samt PM.

Välkomna!

