VinterCup 2022-23 - 1. afdeling - 6. november 2022

INSTRUKTION
Start, mål og
parkering

Elbohallen
Tingvejen 24
Taulov - Fredericia
Kør mod indgangen af hallen og følg anvisninger fra parkeringsvagterne.

Om banerne

Elbohallen ligger i et område med bl.a. en del industri, motorveje og store veje,
jernbane og bymæssig bebyggelse. Området byder dog også på en masse flot
natur og vi har gjort os umage for at give alle en god oplevelse. Endvidere er det
lykkedes os at vride nye postplaceringer ud af området.

Bemærk! Der kan være enkelte poster med to klippestænger sådan her:

Det gøres for at undgå evt. kø ved posten.
Banekort

De 4 banekort er udfærdiget i overensstemmelse med reglerne for Vintercuppen.
Kortet er kortforsyningens seneste og forholdet er 1:25.000. Kortet over muligt
baneområde hænges op i hallen inden løbet og er i forholdet 1:30.000.

Start-vej/

For ikke at skabe kaos foran hallen bedes deltagere der ankommer i bil efter kl.10
benytte parkeringsarealer længst væk. Startende hold kommer nemlig ud på
vejen foran hallen.

Mål

Pas på hektisk aktivitet foran hallen fra ca. kl. 11:30 til 12:30. Kør forsigtigt på
vejen foran hallen.
Regler
herunder
færdselsregler

Følg færdselsloven og de gældende regler for VinterCup. Færdsel må kun ske på
kortets veje og stier og der ikke køres i skraverede områder og afspærrede veje
må ikke krydses. Der vil være kontrollører ude for at sikre, at færdselsloven og
VinterCups regler overholdes.
Pas på dig selv og din makker, og tag endvidere hensyn til andre, der er ude at
nyde naturen. Se jer rigtigt godt for når veje krydses.

Mad og drikke

Der må ikke medbringes egne mad- og drikkevarer i hallen. Der vil være mulighed
for køb af morgenmad før løbet, samt suppe efter løbet.

Hallen

Cykelsko er forbudt i hallen. Elbohallen har fået nyt indgangsparti og gulvet er helt
nyt! Der henstilles endvidere til, at man børster det værste mudder af, inden man
går ind i hallen.
Der er ikke storskærm til visning af resultater. Brug venligst mobilen og gå på
vintercup.dk

Omklædning
Vintercups
nødtelefon

Foregår i hallens omklædningsrum.
Ved problemer under løbet ring på Vintercups nødtelefonnummer der er
40994095. Nummeret står også på banekortet.

Fredericia Cycle Club ønsker alle en god tur og ser frem til en god dag!

FREDERICIA CYCLE CLUB

