Bästa deltagare!
Här kommer viktig information till dig som anmält sig till MTB 25/50 och/eller motionsloppen med sträckorna 30, 60, 130
eller 180 km (Chase the pros). Läs igenom infon noga. Vi ses på cykelfesten!

Hansa Bygg Grand Prix Kalmar MTB 25 km/50 km.
Nummerlappar: uthämtas i vårt kansli, beläget i Kalmarsundsparken, vid starten, Kalmar.
Öppettiderna för kansliet är: 3/8: 07:30-09.30
Vi ombeder samtliga deltagare att hämta ut sina nummerlappar så tidigt som möjligt för att i möjligaste mån undvika köer.
På nummerlappens baksida skall personuppgifter fyllas i. Var och en har ansvar för att detta fylls i korrekt.
El-MTB är inte tillåten. Cyklarna kommer att besiktigas.
Likaså görs stickprovskontroller på att nummerlapparna är korrekt ifyllda, för allas säkerhet.
Deltagande sker på egen risk. Tänk på att det kan förekomma fotgängare på banan.
Allmänna trafikregler gäller. Visa hänsyn.
Start
Starten sker löpande i fartgrupper.
Platsen för start är Kalmarsundsparken. Invallning i fållor sker från kl 09.00.
Vid startområdet finns toaletter.
OBS: Ingen möjlighet till persedelförvaring.
Depå
Depå finns. Här finns lättare förtäring samt vätska och service. Medtag även egen energi.
Observera att det inte finns någon toalett vid depån längs bansträckningen.
Olycka/Tekniska problem
Vid oförutsedd händelse längs bansträckningen uppmanas de deltagande att
rapportera detta till tävlingsledare Mattias Carlsson; 070-167 33 54.
Terrängfordon finns utmed banan för att kunna assistera.
Vid allvarligare olycka; ring 112.
Mål:
Målgång sker i Kalmarsundsparken.
Efter målgång får alla deltagare medalj och förtäring.
Duschmöjligheter finns på Stagneliusskolan, Kalmar. (Ca 2 km fr mål.)
OBS: Ingen möjlighet till persedelförvaring.

Hansa Bygg Grand Prix Kalmar OPEN
Nummerlappar
Nummerlappar uthämtas i vårt kansli, centralt beläget på Stortorget, expoområdet, i Kalmar.
Öppettiderna för kansliet är: 3/8: 15.00 - 21.00 | 4/8: 12:00 – 21.00 | 5/8: 08:00-09:00
Vi ombeder samtliga deltagare att hämta ut sina nummerlappar så tidigt under helgen som möjligt för att undvika
eventuella köer som kan uppstå på tävlingsdagen.
På nummerlappens baksida skall personuppgifter fyllas i. Var och en har ansvar för att detta fylls i korrekt.
Tempocykel eller tempobåge är inte tillåten. Cyklarna kommer att besiktigas.
Likaså görs stickprovskontroller på att nummerlapparna är korrekt ifyllda, för allas säkerhet.
Deltagande sker på egen risk. Allmänna trafikregler gäller. Visa hänsyn.
Start
Starten sker löpande från kl 10.00. Först ut är gruppen Chase the pros, därefter 130, 60 och avslutningsvis 30 km.
På sträckorna 130 och 60 km delas deltagarna in i fartgrupperna +35km/h samt -35km/h.
Platsen för start är Stortorget i Kalmar. Invallning i fållor sker från kl. 09.00.
Vid startområdet finns toaletter.

INFO Chase the Pros, 180 km:
Banan, om 180 kilometer, körs på en slinga bestående av fyra varv, i varierande och vacker natur. Varven körs medsols, varv
ett och två är 33 km och tre och fyra 43 km. Samtliga varv passerar depån vid Förlösa kyrka. Här är en utmärkt publikplats.
För att få ge dig ut på sista varvet, och därmed fullfölja hela 180 km loppet, måste du hålla ett tempo på runt 33 km/h. Kommer du för sent till sista varvningen dras snöret och du cyklar istället 130 km banan in i mål. Repet dras kl 13.45.
Från starten på Stortorget till Förlösa kyrka är banan gemensam för alla distanser. Även varven är lika för distanserna 180
km, 130 km och 60 km. Därför kan varvningar förekomma. Även från Förlösa kyrka till målgången på Stortorget är banan
gemensam.
INFO 130 km:
Banan, om 130 kilometer, körs på en slinga bestående av tre varv, i varierande och vacker natur. Varven körs medsols, varv
ett och två är 33 km och tre är 43 km. Samtliga varv passerar depån vid Förlösa kyrka. Här är också en utmärkt publikplats..
I 130 km-loppet delar vi in distansen i två fartgrupper. Fartgruppen +35 km/h gäller för dig som cyklar i ett tempo på 35
km/h eller högre och -35 km/h gäller för dig som cyklar under 35 km/h. Detta gör vi för att få mindre grupper i startfållorna
vid starten och en säkrare cykling. Du väljer själv vilken fartgrupp du vill starta i när du kommer till starten.
Från starten på Stortorget till Förlösa kyrka är banan gemensam för alla distanser. Även varven är lika för distanserna 180
km, 130 km och 60 km. Därför kan varvningar förekomma. Även från Förlösa kyrka till målgången på Stortorget är banan
gemensam.
INFO 60 km:
Banan, om 60 kilometer, körs på en slinga bestående av ett varv, i varierande och vacker natur. Varvet körs medsols och är 33
km. Varvet passerar depån vid Förlösa kyrka. Här är också en utmärkt publikplats.
I 60 km-loppet delar vi in distansen i två fartgrupper. Fartgruppen +35 km/h gäller för dig som cyklar i ett tempo på 35 km/h
eller högre och -35 km/h gäller för dig som cyklar under 35 km/h. Detta gör vi för att få mindre grupper i startfållorna vid
starten och en säkrare cykling. Du väljer själv vilken fartgrupp du vill starta i när du kommer till starten.
Från starten på Stortorget till Förlösa kyrka är banan gemensam för alla distanser. Även varven är lika för distanserna 180
km, 130 km och 60 km. Därför kan varvningar förekomma. Även från Förlösa kyrka till målgången på Stortorget är banan
gemensam.
INFO 30 km:
Banan, om 30 kilometer, svänger höger vid Förlösa kyrka, därefter följer ett kort varv medsols innan ni passerar depån vid
Förlösa Kyrka för förfriskningar. Här är också en utmärkt publikplats.
Från starten på Stortorget till Förlösa kyrka är banan gemensam för alla distanser. Även depån passeras av alla. Därför kan
varvningar förekomma. Även från Förlösa kyrka till målgången på Stortorget är banan gemensam.
Depå
Depå finns på samtliga sträckor. Här finns lättare förtäring samt vätska. Medtag även egen energi.
Observera att det inte finns någon toalett vid depån längs bansträckningen.
Olycka/Tekniska problem
Vid oförutsedd händelse längs bansträckningen uppmanas de deltagande att rapportera detta till infocenter; 070-566 03 78
Tre bilar kör efter startfältet för att kunnat assistera vid eventuella tekniska problem.
Vid allvarligare olycka; ring 112.
Mål:
Målgång för samtliga sträckor sker på Stortorget.
Efter målgång hämtar man sin medalj samt goodie-bag i kansliet.
Duschmöjligheter finns på Stagneliusskolan, ca 500 meter fr start.

