CK Ringen bjuder in till

Ringenloppet
till minne av Frans Desaix
Lördag 20/7
Samt

Elisedals GP
Söndag 21/7

RINGENLOPPET
För elfte året i rad arrangerar CK Ringen cykeltävling i Hököpinge Kyrkby, strax utanför
Malmö. Banan blir den samma som tidigare år; flack, med varierande vägar, både breda raka
och smala kurviga. Varvet är 11 km.
På grund av de ökade resurser som krävs för cupklasserna kan vi i år tyvärr inte arrangera
tävling för ungdomsklasserna på lördagen.

Distanser
Senior
DJ, DE
Junior
Elit
Herrar sport

88 km
88 km
88 km
154 km
66 km

start 9:00
start 9:05
start 11:45
start 12.00
start 14:20

OBS! Starttider är preliminära. Bekräftade starttider tillkännages i PM.
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra distanser vid lågt antal startande.

Klubbar som vill ställa upp med servicebil i cupklasserna ska meddela detta i samband med
anmälan till anmalan@ckringen.se. OBS: Ingen langning från bil, endast service!
Då de kringboende är väldigt positiva till alla aspekter av cykeltävlingen förutom den ökade
biltrafiken, så ber vi klubbarna om att, i så stor utsträckning som möjligt, dela servicebilar.
Anmälan senast 12/7 via IndTA eller till anmalan@ckringen.se
Anmälningsavgift: Elit, Damelit, Junior, Damjunior 300 kr, Herrsenior 150 kr, herrar sport
100 kr. Efteranmälan möjlig via email, eller på tävlingsdagen, mot 50 kr extra.

Inbetalas samtidigt med anmälan till plusgirokonto 43 72 38 - 9. Danska cyklister kan betala
på plats.
Frågor: info@ckringen.se eller Fredrik Bengtsson 0708-172178
Penningpriser till samtliga klasser. I cupklasserna är priserna enligt SCF:s cupregler.

ELISEDALS GP
GP-lopp på den traditionella banan i Elisedals industriområde, i Malmö. Varvet är 1600 m.
Första start 9.00. Tävlingen ingår ej i SWE-cup.
Damer
Elit
Senior, Junior
P10-12, F10-12, F13-14
Nybörjare
P13-14, F15-16, D-sport
H-sport, P15-16

start 9:00
start 10:00
start 11:30
start 13:10
start 13:40
start 13:50
start 14:20

32 km
56 km
40km
12,8 km
1,6 km
16 km
32 km

Nyttopriser till sport- och ungdomsklasser, penningpriser till övriga. Pris till bästa damjunior i
klass damer. Gemensam prislista senior/junior, men separata resultatlistor.
ANMÄLAN
Anmälan senast 12/7 via IndTA eller till anmalan@ckringen.se
Anmälningsavgift: Ungdomsklasser 100 kr, övriga 150 kr.
Inbetalas samtidigt med anmälan till plusgirokonto 43 72 38 - 9. Danska cyklister kan betala
på plats. Efteranmälan möjlig via email, eller på tävlingsdagen, mot 50 kr extra.
Frågor: info@ckringen.se eller Fredrik Bengtsson 0708-172178

MER INFORMATION
Mer information finns på www.ckringen.se

Kombinera gärna med Färs och Frosta sparbanks GP i S. Sandby
Fredag 19/7
se www.trampen.com

