Fynsk Sprint Cup

26. - 27. - 28. maj 2012
Dato 010312

Indbydelse

Fynsk Sprint Cup 2012
Faaborg – Odense – Nyborg den 26., 27. og 28. maj
Kom og oplev Pinsesolen danse over Fyn, - 3 raske sprintløb på Fyn.
Stævnet er *** C-løb
Lørdag den 26. maj i Faaborg, start kl 14.
Søndag den 27. maj i Odense, start kl 10.
Mandag den 28. maj 2. pinsedag i Nyborg, start kl. 10.
I Sprint Cuppen tæller alle tre løb, og vinder i de enkelte klasser, er den løber, der
har den samlede hurtigste tid på de tre respektive baner den 26., 27. og 28. maj.
Der er mulighed for at tilmelde sig de enkelte løb, lige som det på dagen vil være
muligt at tilmelde sig mod et forhøjet startgebyr.
Der vil endvidere være en kort propagandabane ved hvert af løbene til en favorabel
pris, så tag blot venner og bekendte med.
Løbsområder

Faaborg
Odense
Nyborg Vold

på et nyrevideret kort
på et jomfrueligt kort over Bolbro
på et nyrevideret kort

Nyborg Vold er lukket pr 5/3-2012, da løbet skal være iagttagelses- og udtagelsesløb for hele den danske elite (U 16, Juniorer og Seniorer). Det lukkede område kan
ses på stævnets hjemmeside.
Løbsinstruktionen forventes på hjemmesiden medio maj.
Baner/klasser
Klasse
D12
D14
D16
D20
D21E*
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60

ca længde km
1,8
2,0
2,2
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,0
2,0
2,0
2,0

D

Klasse
H12
H14
H16
H20
H21E*
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70

ca. længde km
1,8
2,0
2,4
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,4
2,4
2,2
2,2
2,2
2,0

H

*Klasserne oprettes kun den 28/5
www.fynsksprintcup.dk

fynsksprintcup@faaborgok.dk

Fynsk Sprint Cup

26. - 27. - 28. maj 2012

Stævnepladser
vil blive oplyst medio maj på www.fynsksprintcup.dk samtidig med løbsinstruk tionen, stævnekontor er på stævnepladsen og er åbent 1 time før start.
Startafgift

50 kr. pr løb i D/H12 – D/H20, ved tilmelding til Cup samlet 125 kr.
75 kr. pr løb i D/H21 og ældre, ved tilmelding til Cup samlet 200 kr.
Ved tilmelding på dagen + 20 kr.
Leje af Emitbrik 15 kr. pr løb, ved leje til Cup samlet 30 kr.
Ved bortkomst af lejebrik er erstatningsprisen 400 kr.

Tilmelding

via O-service, den 18/5, og betaling klubvis til
konto: reg. nr. 0828 konto 00 02 81 82 05 senest den 21/5.
Tilmelding uden oplysning af Emit brik nr., betragtes som der ønskes at leje en brik.
Tilmelding på dagen kun mod kontant.
Udenlandske klubber/løbere tilmelding pr. e-mail til bjoern.rueloekke@gmail.com,
Senest 18/5, og betaling senest på løbsdagen i stævnekontoret inden start.

Resultater

Der vil være en resultatliste på stævnepladsen for hvert løb og på
www.fynsksprintcup.dk, hurtigst muligt efter løbet.
Den samlede Fynske Sprint Cup resultatliste vil blive offentliggjort efter sidste løb.

Præmier

Der vil være præmier til vinder af Fynsk Sprint Cup i klasserne, samt til dagenes
etapevinder, i D/H 12-16.

Overnatning

Der henvises til Campingpladser, bed og breakfast steder, Danhostels, byernes
hoteller o.a.

Banelægger

Faaborg: Morten Lassen
Odense: Jakob Q. Christensen
Nyborg: Rasmus Lunding Henriksen

Stævneleder

Faaborg: Søren Klingenberg
Odense: Steen Vestergaard
Nyborg: Annette Færing

Overdommer
Med venlig hilsen og på gensyn på Fyn til Pinse.
Fynsk Sprint Cup.

www.fynsksprintcup.dk

fynsksprintcup@faaborgok.dk

