Hej!
Här kommer ditt lags nummerlappar till Ceres Challenge. Nummerlapparna behöver inte återlämnas
efter målgång.
Vis av erfarenhet kan förändringar i laguppsättningen ske efter det att anmälan gjordes. Sådana
ändringar mailas till cykelklubbenceres@gmail.com senaste två dagar före tävling. Ändringar
meddelade på annat sätt kommer inte att beaktas.
Liksom förra året kommer vi ha en Corona-anpassad variant av tävlingen. Här kommer lite information
som är viktig att känna till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Om du bokat transport till starten (gäller 53 km) avgår denna kl. 08:00 från målområdet. Kom i
god tid.
Vi kommer att spärra av såväl startplats samt målområde dit bara deltagare och arrangörer
kommer ha tillträde. Vi ombeder åskådare att inte vistas vid såväl mål- som startområde.
Vi kommer att iordningsställa en startlista som vi publicerar på vår hemsida ckceres.com där
ni ser vilken starttid ni har. Startlistan publiceras senast fyra dagar före tävlingsdagen.
Vi kommer inte att ha - den annars sedvanliga - tävlingsgenomgången före start.
Vid starten ombedes lagen att ankomma till startområdet i anslutning till sin starttid i syfte att
minska trängseln.
Vid målgång erhåller alla en s.k. goodiebag innehållande bland annat en ny framtagen - fet medalj.
Dusch- och omklädningsrum kommer inte att kunna erbjudas.
Efter målgång kommer en matig baguette tilldelas varje åkare. Eventuell vegetariskt önskemål
måste mailas till ovan angivna adress senast 1 vecka innan tävlingsdag.
Deltagare ombeds lämna målområdet så snart som möjligt efter målgång i syfte att undvika
trängsel.
Någon formell prisutdelning kommer inte att ske på plats utan dessa priser kommer att
tillhandahållas senare.
Toaletter finns tillgängliga såväl vid start och mål.
Åskådare och anhöriga har inte tillgång till avspärrade områden vid start och mål. Utefter
banan finns många platser för dessa att heja på sina lag. Live-resultat finns att nå via vår
hemsida där en mellantid finns samt slutresultat.
Glöm inte ta med dina nummerlappar till start.
Vi påminner om att samtliga deltagare måste ha tävlingslicens som deltagare själva ordnar.
Information om detta finns på Svenska Cykelförbundets hemsida, scf.se. Kontroll kommer att
ske slumpvis på startplatsen.

Har du övriga frågor kan du kontakta tävlingsledaren Niclas Rosenberg på telefon 070 895 86 40 eller
maila till vår mailadress enligt ovan.

Varmt välkomna!
CK Ceres

