Inbjudan Ceres Challenge 2022
Lördagen den 27:e augusti
Ceres Challenge = ”MTB som det var tänkt från början!” -Ett gäng kompisar som cyklar över stock och sten
genom vacker natur. Dessa ord beskriver väldigt bra vad Ceres Challenge handlar om. Du ska tillsammans med
en eller två kompisar (beroende på vilken distans Ni väljer) ta Er från start till mål genom krävande och vacker
natur. Tiden tas när sista lagmedlem rullat över mållinjen, så det gäller att hålla ihop.

·

Lagsammansättning:
Ceres Challenge är en lagtävling,
- 3 pers/lag om man kör 53km.
En klass/distans oavsett lagsammansättning, blanda kvinnliga och manliga lagmedlemmar hur Ni vill.

·

Licens:
Licens krävs. Har ni inte licens så löser ni själva en engångslicens. Information om hur man löser en
engångslicens finns på scf.se och ckceres.com (klicka på fliken ”Ceres Challenge”).

·

Distanser:
- 53km.

·

Start/mål:
- Starten är belägen vid Stavsjö Gamla skola (se karta på www.ckceres.com).
- Målet är beläget vid Stallsbacke i utkanten av Katrineholm (se karta på www.ckceres.com).
- Starttid: Första start kl 10.00

·

Belöning:
Medalj till samtliga fullföljande deltagare. De 3 snabbaste lagen (oavsett konstellation, herr, dam

eller mix) premieras. Om det snabbaste damlaget inte är bland dessa tre lag premieras även det
laget. Vid fler än 5 startande damlag premieras de 3 snabbaste damlagen.
Samtliga deltagare bjuds på mat och den klassiska Ceres Challenge-drycken efter målgång.
·

Transport:
Startplatsen är belägen c:a 50 minuters bilfärd från målområdet, därför
rekommenderar vi att laget har en chaufför med sig. Det finns ett begränsat antal platser på den buss
arrangören tillhandahåller (”först till kvarn-principen” gäller)
Transporten till Ceres Challenge-starten avgår från målområdet kl 8.00 på tävlingsdagen.

·

Avgifter:
- Startavgift Ceres Challenge:
- Busstransport:

·

Anmälan:
Anmälan görs via det anmälningsformulär som finns på ckceres.com under fliken ”Ceres Challenge”.
Startavgiften sätts in på CK Ceres BG-konto: 5943-8762 i samband med anmälan. Anmälan är ej
komplett förrens avgiften finns registrerad på CK Ceres BG-konto. Sista anmälningsdatum: 21/8-22

·

Efteranmälan:
Kontakta tävlingsledningen

·

Omklädning & servering:
Omklädning, dusch och cykeltvätt finns i mycket nära anslutning till målet. I målområdet finns även en
enklare servering.

·

Information:
www.ckceres.com för information, regler och uppdateringar. Frågor besvaras av Niclas J Rosenberg
(tävlingsledare) niclas@cykelosport.com eller via telefon: 0708958640

·

Nummerlappar:
Nummerlappar och PM skickas ut till den adress ni angivit i anmälan.

·

Boende:
Djulö camping: 0150-572 42, Olssons Vandrarhem: 0730-757590, Stavsjö Vandrarhem: 011-393384

2000:-/lag
100:-/person

