Inbjudan till cykellopp
CK UNI och S.A.T.S
HÄLSAR ALLA CYKELVÄNNER VARMT VÄLKOMNA TILL

S.A.T.S- TRAMPET 2012
Söndagen den 26:e augusti
Långa banan: 120 km.

Korta banan: 60 km.

Familjebanan: 30 km.

***************************************************
Start och målplats: Bälingeskolan Lundgårdsvägen i Bälinge, där även dusch och ombyte finns tillgängligt.
Parkering: Hänvisning av trafikvakt och skyltar vid Allmäningsvägen/Kyrkstigen.

Starttider: Mellan kl. 10.00 - 10.30 cyklister indelas för respektive sträcka.
Anmälan görs via mail till ckuni@scf.se samt inbetalning till klubbens postgirokonto 13 22 07 – 2.
Ange namn, adress, tel.nr. samt banlängd på inbetalningen, oss tillhanda senast den 16:e augusti.
Avgifter: Långa bana 200 kr; Korta bana 150 kr; Familjebanan 100 kr.
Efteranmälan kan göras vid starten, mellan kl. 08.00 –09.30. Efteranmälningsavgiften är 50:Nummerlappar till föranmälda åkare delas ut från kl. 08.00.
Depåer med vätska och bullar längs banan.
Priser: Plakett till alla som fullföljer loppet. Dessutom utlottas priser på ditt startnummer.
Kaffe och smörgås: Vi bjuder på välförtjänt fika efter loppet och som föranmäld ingår en rejälare macka. Ta dig tid
och sitt ner en stund och var med i eftersnacket.
Regler och säkerhet:
Servicebil och sjukvårdspersonal finns utmed banan och första hjälpen finns vid depåerna utmed banorna.
Deltagandet sker på egen risk men loppet är sanktionerat av SCF så cyklister omfattas av en kollektiv
olycksfallsförsäkring.
Cykelloppet körs på allmän väg och lagstadgade allmänna trafikregler gäller under hela loppet utan undantag.
OBS! Hjälmtvång gäller. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att använda liggcyklar, tempostyren eller
enhjulingar!
Avanmälan: Hinder för deltagande medför ej återbetalningsskyldighet för arrangören.
S.A.T.S. -Trampet deltar i Svenska cykelförbundets motionssatsning Cykel 42.
Se me rinformation på http://www.scfmotion.se/index42.php . Jättefina priser för
vinnande deltagare.
Ytterligare upplysningar om S.A.T.S-Trampet lämnas av Juha Kotilainen ckuni@scf.se eller per
telefon 0735-110399
Mer information om S.A.T.S-trampet hittar du på CK UNIs hemsida: www.ckuni.com
Information om S.A.T.S hittar du på: www.sats.com/se/start/Hitta-ditt-center/Uppsala

