Invitation

Fyn Rundt 2021

Cykling
Karsten Bukholt
Karsten Bukholt
Klokkehøj 1
9760 Vrå

2

Tlf. 28306686
Cykling@jernbanefritid.dk
www.jernbanefritid.dk

Tid og sted

05.03.2021

Søndag d 15. August i Middelfart (Ny dato)
Mødested og omklædning
Middelfart, Havnegade (info om omklædning mangler på løbets hjemmeside)
Endelig program og mødested før / efter løb for jernbanefritid udsendes ca. 1 uge før løb.
Transporttilskud
Efter gældende regler i jernbanefritids håndbog stk. 6.2
www.jernbanefritid.dk Søg på håndbog.

Startsted
Middelfart, Havnegade v/ Middelfart Sparekasse
Distancer og starttider
170 km start fra kl. 8.00
140 km start fra kl. 9.00
70 km start fra kl. 10.00
Ruterne kan ses på løbets hjemmeside, www.fyenrundt.dk
Sluttider
Mesterskab bliver afgjort på bruttotider.
Startnumre
Udlevering af startnumre foregår fra løbssekretariatet på følgende tidspunkter:
Lørdag d. 14. august kl. 10:00 – 13:00
Søndag d. 15. august fra kl. 07:00

Det opfordres til, at man afhenter sit startnummer om lørdagen. Bemærk venligst at startnumre skal
være afhentet senest 30 min. før den opgivne starttid.

Deltagere
Deltagerberettigede er medlemmer i Jernbanefritid.
Aktive, der er medlemsberettigede i Jernbanefritid, skal indmeldes inden deltagelse.
Aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid kan deltage i åben klasse i de stævner, hvor
der udskrives en sådan klasse.
Klasser
For drenge/piger og herrer/damer er der følgende klasser:
Børn
Senior
Klasse 40
Klasse 50
Klasse 60
Klasse 70
Åben klasse
Holdkonkurrence
Gennemføres ikke
Tidtagning

Dine tider registreres via Sportstiming. Du skal montere tidstagningsetiketten på højre side af din
hjelm.
Præmier
Der er præmier til klassevinderne. Nr. 2 og 3 alt efter deltagelsen i klasserne.
Betaling
Præmieoverrækkelse
Tid og sted for præmieoverrækkelse oplyses i program, der udsendes ca. 1 uge før løbet.

Startgebyr
Jernbanefritid betaler startgebyr i 2021 udgaven. Dog kun for medlemmer.

Forplejning
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Vedr. forplejning på depoterne på de enkelte ruter henvises til løbets hjemmeside under ”ruter”.
Der er forplejning i mål til alle deltagere i det officielle program.
Afbud
Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal der betales fuldt startgebyr, dvs. det startgebyr, der opkræves
ved direkte tilmelding til den eksterne arrangør, dvs det dobbelte af de angivne startgebyrer.
Tilmelding
Medlemmer af Jernbanefritid tilmelder sig gennem klub/forening under Jernbanefritid eller som enkeltperson, hvis man ikke er medlem af en klub/forening under Jernbanefritid.
Deltagere i åben klasse (aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid) kan frit vælge at tilmelde sig gennem en Jernbanefritid forening eller som enkeltperson.
Ved tilmelding, som er bindende, oplyses følgende:
Navn
Tlf. nr.
Fødselsdag og år
Distance
Klasse
Tilmelding
senest 18.07.2021 til din egen forening jf. ovenstående.
Foreninger sender deltagerliste senest mandag d. 19.07.2021 til afdelingsleder.
Tilhører du ikke en forening foregår tilmelding direkte til:

Karsten Bukholt
cykling@jernbanefritid.dk
Tlf.: 28 30 66 86

På Cyklings vegne
Karsten Bukholt
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