PM LEKSANDSRUNDAN 70 4 aug 2019
Start/mål:

Vid Gropen/Musikskolan i centrala Leksand. 60.731930,
14.989842

Hitta hit:

Söderifrån via Rv70 samt från Vansbro. Tag södra infarten mot
Leksand och följ vägen över Leksandsbron. Håll sedan vänster
efter bron och följ vägen ett par hundra meter så är du framme.

Norrifrån via Rv70. Tag norra infarten mot Leksand och följ
vägen rakt igenom centrum ( även gångfartsområdet).
Sväng sedan höger in mot Gropen/Kulturhuset/kyrkan och
följ vägen ett par hundra meter så är du framme.
Parkering:

Parkering kan ske på Kulturhusparkeringen i nära anslutning
till start/mål alternativt vid Tegera Arena.

Anmälan:

Sker via hemsidan för 360kr. Max 300 deltagare. Anmälan
kan göras via hemsidan fram till den 3/8 kl.12.00

Efteranmälan:

Därefter görs efteranmälan till en högre avgift direkt vid
informationstältet på morgonen innan loppet. Efteranmälan
stänger kl. 10.00 på söndagen. Kontant betalning eller
swisch.

Nummerlappar/chip

Kan hämtas lördag mellan 16-18 eller söndag morgon kl. 0710 i informationstältet.

Start

Starten sker kl 11.00. Startfållor för olika hastigheter finns.
Ställ dig i den som stämmer med din kapacitet och
dagsform.

Depåer:

Banan har 2st vätske- och fikadepåer. Dessa är belägna
efter 30, samt 60km. Efter mål får varje deltagare en bit
knäckepizza, vätska mm.

Varvning:

Alla cyklister passerar Åkerörondellen, söder om
Leksandsbron, direkt efter start. Därefter finns möjlighet att
se cyklisterna på ytterligare ett ställe centralt i Leksand
innan de åker ut på den andra delen av loppet.

Ny bansträckning:

Observera att bansträckningen är ny sen 2018. Kartor finns
vid start och funktionärer visar vägen efter banan.

Brobygge

Under den första halvan av banan passeras en bro som
byggs om helt. De som bygger jobbar så snabbt de kan för
att vi ska kunna passera över den nya bron. Hinner de inte
klart finns en alternativ passage till höger om ordinarie bro.
Vi kommer att uppdatera på våra sociala medier, hemsidan
och via nyhetsbrev hur det blir.

Mål

Målet stänger kl 17.00

Toaletter:

Toaletter finns vid start/mål samt vid båda depåerna. ( I
Tällberg, finns det på Hotell Klockargården, ca 100 meter
bort. )

Ombyte:

Möjlighet till ombyte och dusch finns i Gamla gymnastiksalen
100m från start/mål. För värdesaker ansvaras ej.

Försäljning:

Utesport kommer att finnas på plats med cyklar och även
viss annan cykelutrustning. Möjlighet till enklare service finns
i mån av tid.
Leksandsbröds Knäckeria säljer knäckepizza och dryck.
Mejoptik säljer sportglasögon.

Skräp:

Eventuellt skräp slängs vid depåerna eller vid start/mål. Det
är förbjudet att slänga skräp efter banan.

Medaljer:

Efter målgång så tilldelas alla som genomfört loppet en
medalj från Käck & Hedbys Smide.

Regler:

Cyklister skall följa vanliga trafikregler. Cykelhjälm är
obligatoriskt. Tempopstyre är ej tillåtet. Observera att strax
efter den första depån korsas R70. Vidtag försiktighet
och följ funktionärernas beslut om du ska stanna.
Senare på banan passeras Rv70 igen vid Tällbergsporten.
Det är av mycket stor vikt att ni följer funktionärernas
beslut om när ni får cykla över. Loppet är ett motionslopp.
Ingen resultatlista görs men alla deltagare får sin individuella
tid.

Skyltning:

Utefter banan finns både skyltar och funktionärer för att du
skall åka rätt. Kilometerskyltar var 10e kilometer, de rosa
skyltarna visar Leksandsrundan 70s kilometrar.

Försäkring:

Deltagandet sker på egen risk men arrangörerna tecknar en
olycksfall och ansvarsförsäkring via svenska cykelförbundet.
Hinder för deltagande medför ej återbetalningsskyldighet för
arrangören. Vi rekommenderar avbeställningsförsäkringen
startklar.

Avbryta loppet:

Om du av någon anledning behöver avbryta loppet så
meddela detta vid närmaste depå eller kontakta
tävlingsledningen.

Tips på boende:

För er som kommer på lördagen rekommenderar vi hotell
Leksand www.hotelleksand.se

Kontakt:

För övrig information, se hemsidan eller kontakta oss via
mail eller telefon.
www.leksandsrundan.se
info@leksandsrundan.se
Erica Sterner 070-6316820
Bodil Wilén 0731-8011593

Tävlingsledare Peter Mattsson 0705820404, Brudpiga

Välkomna till Leksandsrundan 2019!
Tack till våra samarbetspartners och sponsorer!
Leksandsbröd, Leksands sparbank, Utesport, Skoglunds,
Trycksakstorget, Leksands sommarland, Gårdscafét, Siljanslax, Käck &
Hedbys, Crona craft, Bilkompaniet i Leksand, Hotell Leksand,
Leksands kommun, Kartbosse, Lumux, Mejoptik

