
Indbydelse 3. afdeling 

Magic Sport Cup 2016 
  
Team Taasinge byder velkommen til 3. afdeling af Magic Sport Cup tirsdag den 14. juni  2016. 
  
Start tidspunkter:  
Gruppe 1 kl. 18.00, Gruppe 2 kl. 18.02, Gruppe 3 kl. 18.04, Gruppe 4 kl. 18.06, Gruppe 5 kl. 18.08. 
Gruppe 6 kl 18.10 
  
Gruppe 1-2-3 kører 4 omgange, i alt ca. 72 km. 
Gruppe 4-5-6 kører 3 omgange, i alt ca. 54 km. 
  
Starten foregår ud for Østre Skerninge forsamlingshus Midtervej 30, 5762 Vester Skerninge 
  
Parkering må ikke ske på ruten. Der er mulighed for parkering på ved Østre Skerninge forsamlingshus 
eller på Balvej og Midtervej 
  
Husk at sætte jer ind i reglerne for afvikling af løbet. Specielt gør vi opmærksom på, at du skal være iført 
en klubtrøje og du må ikke tage pace fra ryttere fra andre grupper eller fra ryttere, der er sat med en 
omgang. 
Det udleverede rygnummer skal være placeret på ryggen og være synligt for alle, og den udleverede chip 
skal være korrekt monteret på cyklen.   
  
Færdselsreglerne skal overholdes og deltagelse sker på eget ansvar.  
Vi har på ruten placeret en række hjælpere til at hjælpe Jer med at komme sikkert rundt. Hjælperne må 
dog ikke stoppe trafikken, men kan give besked om der er frit eller om der kommer biler. 
Her ud over vil hver startgruppe blive ledsaget af 2 motorcykler fra BMW Marchalls. 
  
Efter løbet vil der være mulighed for at få lidt at spise og noget at drikke i form af en brik fra vores 
sponsor Rynkeby. 
  
Ruten er ca.18 km. og kan ses her: : 
 
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pmfkqqykedryiluc 
 
Ravnegårdsvej – Sømarksvej – Østre Skerningevej – Egensevej – Ærtevej – Højensvej -  Skovsbovej – 
Tankefuldvej – Rantzausmindevej – Lehnskov Strand - Balvej – Strandvej – Ravnegårdsvej 
 
Den førende rytter i hver gruppe har pligt til at være iført førertrøje. Førertrøje kan afhentes i startområdet 
kl. 17.40. 
  
 
  
Løbsansvarlig på dagen er Finn Egholm 2016 7065 
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