Välkommen till Classic Biking, Gotland
HITTA HIT			
Tävlingsområdet ligger vid Wisby Strand som
ligger i inre hamnen vid Almedalen. Ingång
sker mitt emot Kallbadhuset (havssidan). Följ
skyltarna.
TÄVLINGSOMRÅDET
På tävlingsområdet finns incheckning, sekretariat, sjukvård, toaletter, duschar och möjlighet att köpa något att äta och dricka.
PARKERING
Vi hänvisar till Regionens uppmärkta parkeringar som finns i närheten av eventområdet.
De första 2 timmarna är gratis med p-skiva.
Därefter en kostnad på 2-7 kr/h.
STARTKUVERT
Ditt startkuvert med nummerlapp och tidtagningschip hämtas ut i incheckningen inne på
Wisby Strand.
Ditt startnummer hittar du i startlistan på
nordicsportevent.se. Startkuvert avhämtas
mellan kl. 08:00-09:45.
EFTERANMÄLAN
Det finns även möjlighet till efteranmälan i
sekretariat fram till 1 timme innan respektive
start. Med tillägg, 100 SEK.
FÖRVARNING
Du kan lämna in väskor och överdragskläder
på tävlingsområdet. Plastpåsar för förvaring
finns på plats. Skriv ditt startnummer/namn.
Arrangör ansvarar inte för förlorade värdesaker.

UTRUSTNING
En godkänd hjälm är obligatorisk för att delta i
samtliga klasser.
TOALETTER/DUSH
På tävlingsområdet finns toaletter och duschar
vid kallbadhuset mot havet för de tävlande.
Toaletter finns även på Wisby Strand.
KLASSER
140 km – Motionsklass,
90 km – Motionsklass,
35 km – Motionsklass,
Ungdomar – Motionsklass, 35 km
Bike & Run – 90 km i Classic Biking och Halvmarathon i Classic Running.
START
Start och målgång sker mellan Wisby Strand
och kallbadhuset (havssida). Var på plats senast 15 minuter före respektive start.
STARTTIDER
09:00 – 140 km, 90 km och Bike & Run,
Växling för Bike & Run sker efter start/målbåge på höger sida.
10:00 – 35 km och Ungdomsklass 35 km.
TIDTAGNING
All tidtagning sköts av EST. Alla deltagare får
låna ett tidtagningschip som fästs på fotleden.
Anvisningar finns på startkuvert. Med hjälp
av detta får du ut din totala tid. Du kan också
följas live via hemsidan.
SJUKVÅRD
Sjukvård finns på plats vid start och mål.

BANAN
Den korta banan 35 km går via Hejdeby /Follingbo
Mellanbanan 90 km går medsols norr ut via
Visby hamn - Bro - Hejnum - Bäl - Vallstena Hörsne - Dalhem - Roma - Visby hamn
Långa banan 140 km är samma som 90 km
fram till Dalhem. Därefter går den till Kräklingbo – Buttle - Hedje - Akebäck och ansluter
till 90 km banan. Start/Mål sker vid Kallbadhuset i Visby. Banan är inte avlyst vilket innebär
att normala trafikregler gäller. Vätskedepå
kommer att finnas i Vallstena och vid mål.
VÄTSKESTATION
Vatten och Isostar sportdryck finns på vätskestation i Vallstena efter 45 km kl. 10:0014:00.
EFTER MÅLGÅNG
Efter målgång (eller om du avbryter loppet
tidigare) beger du dig till incheckningen för
att lämna in din transponder. I utbyte fås
minnesmedalj och förfriskningar. Ej inlämnat tidtagningschip faktureras i efterhand av
arrangör med 250 SEK. Självutskrift av diplom
kan ske via resultatet på hemsidan iform av
en PDF med dina tider.
Nyhet! 10 fina priser lottas ut bland samtliga
deltagares startnummer i samtliga klasser i
samband med prisutdelningen 14:15.
MEDALJER
Alla tävlande erhåller en minnesmedalj i incheckningen efter målgång.
Diplom med tid och varvtider finns att skriva ut
via hemsidan.

MER INFO OM LOPPET
Se under tävlingsregler på hemsidan för mer
information.
ANMÄLAN TILL 2019
Redan samma dag som loppet går kan du
anmäla dig till det nya loppet som arrangeras
lördagen den 25/5 2019, Nyheten är att cykelloppet blir ett MTB lopp med de bästa delarna
från Visby. Mer info och anmälan hittar du på
nordicsportevent.se. OBS! Nytt lopp, varmare
och skönare årstid!
KONTAKT
Nordic Sport & Event
Broväg 10, 62141 Visby
Telefon: 0498-69 12 00
E-post: info@nordicsportevent.se
VIKTIGA TELEFONNUMMER
Vid olycksfall: 112
Tävlingskansliet: 0498-69 12 00
Wisby Strand: 0498- 65 11 19
HYR CYKEL INFÖR LOPPET
Hos Gotland Cykeluthyrning som dessutom
erbjuder gratis service under hela loppet. Kom
och prova din cykel redan idag. Mer info gotlandscykeluthyrning.com
ARRANGÖR
Ringmurens cykelklubb tillsammans med
Nordic Sport & Event.

RESULTAT
Då det är ett motionslopp upprättas ingen
resultatlista. Eftersom tidschip används kommer dock varje deltagares tid att redovisas på
hemsidan. Maxtid är kl. 15:00.
MILJÖ
Vi värnar om miljön. Använd sopbehållare och
källsortera gärna.

Välkomna till Classic Weekend,
Gotland 2018!

