Vértex Fjällsportklubb inbjuder till Vértex Vélo 24-25 juli 2009
2-dagars motionstävlingslopp med tidtagning
Vértex Vélo är en årligen återkommande cykelfest med bonussekunder, spurtpriser och en
totalsegrare över två dagar. På den avslutande banketten lottas en racercykel från Fuji ut.

Plats

Frösön och Östersund, Jämtlands län

Tävlingsbeskrivning

Fredag: Spektakulär backsprint över 1,9 km
och 130 höjdmeter.
Lördag: Linjelopp över 50 eller 100 km.

Tider

Fredag: Första start kl. 18.00
Lördag: Kl. 10.00

Klasser

Barn
Motion/Ungdom
Damer
Herrar

Tävlingsregler

Vértex Vélo är ett motionslopp som arrangeras enligt Svenska
Cykelförbundets regler med dispens för tävlingsinslaget och tidtagningen.
Kompletta motionsregler finns på www.scf.se.

Start- och
målområden

Fredag: Start vid gamla Lernia, i närheten till Lövsta IP på Frösön.
Målområde vid Frösötornet.
Lördag: Start nere i Badhusparken i Östersund. Målområde Östersunds
Skidstadion.

Nummerlappar

Fredag: Hämtas från kl. 16.00 på parkeringen vid startplatsen.
Lördag: Hämtas på startdagen från kl. 8.00 vid starten i Badhusparken.

Startavgifter

Backsprint 120:- 100 km 270:- 50 km 220:- Bankett 120:Hela paketet: backsprint, 100 eller 50 km samt bankett 450:Efter sista anmälningsdag efteranmälan mot förhöjd avgift med 50:-

Priser

Segerpremier delas ut till segrare i dam resp. herr i backsprinten och 100
km linjelopp, spurtprissegrare vid de två spurtpriserna under 100 km på
lördagen samt kavajen till totalsegraren över två dagar. I övrigt lottas alla
priser, bland annat en racercykel från FUJI, ut.

Tävlingsledare

Patrik Nordin, 070-319 87 86, patrik@vertex.cx

Anmälan

Anmälan sker via mail till patrik@vertex.cx. Bankgiro: 410-0467
Uppge: namn, adress, mail, telnr, eventuell klubb/förening samt vilka delar
ni önskar delta i. Sista anmälningsdag är den 15:e juli, därefter
efteranmälan mot förhöjd avgift.

Bana

Se bifogade skisser.

Parkering

Fredag: Vid Lövsta IP eller ute på stora parkeringen vid gamla Lernia.
Lördag: Parkering sker lämpligast uppe vid Östersunds Skidstadion, där
även duschmöjligheter finns för de tävlande. Det finns även en större
parkering uppe vid Z-hallen. Därefter rullar deltagarna ner till starten i
Badhusparken.

Dusch och
omklädning

Omklädning och dusch finns på Östersunds Skidstadion.

Övrigt

För mer information, se hemsidan: www.vertex.cx.

