Brønderslev Motions Cykelklub

Markedsløbet i Brønderslev

Lørdag 30. august 2014
STJERNELØB:
Brønderslev Motions Cykelklub – BMC indbyder igen i år alle motionscyklister
til stjerneløb.
Tag familien med ud og cykle, eller lad dem opleve den specielle stemning på
Store Brønderslev Marked, mens du cykler
TILMELDING/PRIS:
Distance
Startgebyr
Starttid

135 km
150 kr.
kl.9.00

70 km
100 kr.
kl. 9.30

50 km
75 kr.
kl. 10.00

25 km
40 kr.
kl. 10.30

Mail eller send navn (e), adresse (r) og distance til:
- johnlundgaardpedersen@gmail.com
- John Lundgaard Pedersen, Ydunsvej 6, 9700 Brønderslev.
Betal med check eller på konto 9028-1605 717 094 inden fredag den 22.
august 2014.
TILMELDING PÅ LØBSDAGEN:
Du kan selvfølgelig også tilmelde dig på løbsdagen i nummerudleveringen.
Mød op en halv time før løbsstart.
Nummerudleveringen åbner kl. 8.00.
!!! HOLDKONKURRENCEN !!!
IGEN i år er der mulighed for at deltage i Markedsløbet som hold.
Der er pokal til:
STØRSTE TILMELDTE HOLD
samt til hold med:
FLEST TILMELDTE KM
Det er IKKE et krav, at der køres på samme rute eller i samlet flok. Det er
alene forhåndstilmeldingen af holdet som er afgørende for holdkonkurrencen.
Der er ikke præmie til hurtigste hold eller lignende.

Brønderslev Motions Cykelklub
BMC’s hjemmeside: www.bmc92.dk
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Tilmelding til holdkonkurrencen kan KUN ske ved udfyldelse af
holdtilmeldingsblanketten, som skal downloades fra BMC’s hjemmeside.
Mail TILMELDINGSBLANKETTEN til: johnlundgaardpedersen@gmail.com
OG

betal på konto 9028-1605 717 094 inden fredag den 22. august 2013.

Tilmelding til HOLDKONKURRENCEN efter denne dato er IKKE mulig ! ! !
DEPOTER:
Ved start/mål er der et stort hoveddepot med mad og drikke.
På 70 km. sløjfen er der et depot ved Fejborg bakke efter ca. 46 km. med
væske og frugt.
På 50 km ruten er depotet efter ca. 26 km med væske og frugt.
SKILTNING:
Ruterne er afmærket med retningspile. Ved rutedeling er der opsat store
oversigtstavler. På særligt udsatte steder vil der være bemanding.
Der vil køre servicevogne ude på ruterne.
I nødsituationer ring på tlf..
40 45 68 48 - Peter Larsen
MØDESTED/PARKERING:
Der er parkerings- og bademuligheder ved Nordjyllands Idrætshøjskole,
Parkvej 61 (se kortet). Skolen ligger umiddelbart i nærheden af startområdet.
Gå mod Markedspladsen og drej til venstre ad Frederiksgade, så kommer du til
startområdet.
FORHOLDSREGLER:
Kørslen skal afvikles efter færdselslovens regler. Der køres på eget ansvar.
Cykelhjelm er påbudt på de to lange ruter, men anbefales på alle ruter.
Anvendelse af tri-styr er forbudt!
START:
Rygnumre udleveres ved startstedet i Frederiksgade som åbner kl. 8.00 kom i
god tid
Der er samlet start for alle ruter, med politi eskorte ud ad byen.
Bemærk venligst, at løbet ”lukkes” kl. 15.00 og pilene fjernes
DIPLOM/LODTRÆKNING:
Diplom kan afhentes hos BMC i målområdet ca. 20 min. efter ankomst til mål.
Lodtrækning om præmier sponseret af byens handlende på alle rygnumre.
INFORMATION:
Evt. spørgsmål rettes til:
• Peter Larsen,

tlf. 98 80 11 54 / 40 45 68 48

INTERNET: Læs mere om Markedsløbet på BMC`s hjemmeside:

www.bmc92.dk

Parkering/Bad ved Nordjyllands Idrætshøjskole og Start-Mål /depot
området i Frederiksgade ved Markedspladsen

Bykort over Brønderslev med kørselsvejledning

