A GomeZycling Event

THE BLOOMING
MOUNTAIN BIKE
MARATHON
powered by

Söndagen den 5 juli 2020 (första söndagen i juli)
INBJUDAN

Välkommen till premiären av ett Mountainbike Marathon som sträcker
sig från Lidköping och över det blommande berget Kinnekulle. Man
tävlar i par (herr, dam eller mixed) och ska köra en utvald rutt så snabbt
som möjligt samt fullfölja en uppgift för att vinna.
Kör man fel och råkar missa delar av rutten, ja då har man kanske
tappat chansen till seger…men har säkerligen ändå fått sig ett riktigt
gött pass.
Så glöm inte att ladda din GPS-enhet (mobil eller cykeldator) och
importera rutten nedan under Banbeskrivning, eller skriv ut och plasta
in en karta om du föredrar analogt!

INFORMATION
Startavgiften på 200 kr/per team inbetalas genom att swisha summan till
0768201020 (Andreas Nyman Gomez) så snart som möjligt, men senast på
eventdagen. Inbetalningen räknas som en bindande anmälan. Skicka sedan
ett mejl med fullständigt namn på deltagarna i ditt team samt ett Team-namn
till andreasnymangomez@hotmail.com.
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• Informationsmöte i Evalds Cykelbutik på Skaragatan 2 i Lidköping kl. 09:00
på eventdagen där vi går igenom upplägget och svarar på eventuella
frågor kring eventet.
• Separat damklass, herrklass och mixed klass i par med löpande starter.
• Åldergräns är 16 år och uppåt. Dock kan vissa undantag ske om
exempelvis ett barn som inte uppfyller åldersgränsen cyklar tillsammans
med målsman.
• Startfållan utgörs av en flagga eller markering utanför Evalds Cykelbutik
där teamen startar med 1-5 minuters mellanrum beroende på
deltagarantal. Långsammast team startar först och snabbast sist i samtliga
klasser. Seedning sker genom självskattning och bedömning från
tävlingsledare.
• Bansträckningen består av en specifik rutt som man kan ladda ned från
Strava och exportera som en gpx-fil för att sedan importera rutten till
exempelvis en cykeldator med GPS, se nedan Banbeskrivning. Distansen
är ca 80 km lång för samtliga klasser.
• Målgång sker utanför butikens entré och snabbast par på rutten som utfört
Uppgiften i respektive klass vinner. Varje lag måste ladda upp sitt pass till
Strava så snart som möjligt efter målgång för avprickning, så vi vet hur
många deltagare som befinner sig ute på banan.
• Yttre service i form av hjälp från andra team är tillåten.
• Eventet går delvis på allmän väg vilket innebär att vägtrafikförordningens
regler gäller. Säkerheten går alltid i första hand och man bör därför passera
diverse järnvägsövergångar, korsningar, tätbebyggt område, dolda kurvor
m.m. med stor försiktighet.
• Vi visar mycket stor hänsyn till övriga trafikanter.
• Vi använder oss inte av nummerlappar.
• Hjälm är obligatoriskt.
• Deltagande sker på egen risk.
• Har man minsta lilla sjukdomssymptom, så stannar man hemma. Meddela
tävlingsledaren detta senast samma dag för återbetalning av
anmälningsavgift. Om tävlingsledaren inte blir meddelad inom angiven tid
så tillfaller startavgiften arrangören.
• Väljer ditt Team att bryta loppet skrivs ordet ”DNF” och ditt team-namn i
årets aktuella messenger-grupp ”The Blooming Mountain Bike Marathon”.
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Det team i dam-, herr- och mixed klass som fullföljer rutten snabbast, mest
korrekt samt utför uppgiften nedan vinner och erhåller ett pris!

Mountainbike

Vid start- och målområde kommer det finnas en servicezon med mekställ.
Det kommer inte finnas någon servicezon längs med banan och därför
rekommenderas starkt att man har med sig reservdelar i form av kedjelås,
slang/plugs/lagningssats, multiverktyg, minipump etc.
Varje deltagare medför och ansvarar själv för sin egen utrustning och
reservdelar.
Får man tekniska problem som man inte lyckas åtgärda själv så får man ta
hjälp av annan deltagare.

Varje deltagare medför och ansvarar själv för sin egen vätska och energi.
Ingen lagning längs med banan är tillåten!
Pizza, dricka och kaﬀe serveras vid målgång av Evalds MTB.

Toalett finns tillgänglig under hela eventtiden vid start-/målområdet, dock ej
duschmöjligheter.

Glöm inte att ladda din telefon och cykeldator i god tid innan eventet.

Deltagande sker på egen risk!
Det är obligatoriskt för samtliga deltagare att stanna och utvärdera status av
annan deltagare som råkat ut för olycka.
Ha gärna med dig ett eget förband under eventet.
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Banbeskrivning:
https://www.strava.com/routes/27803538

Uppgift: Ditt Team ska ta kort på följande platser med minst en av deltagaren
i teamet i bild samt publicera den i eventets aktuella messenger-grupp.
- Kinnekulle Stenbrott

- Utkikstornet
- Café på Klostret i Blomberg (hemvägen)
- Evalds MTB Cykelbutik (vid målgång)

Vi kommer eventuellt även att ta fram en ”The Blooming Mountain Bike
Marathon” tröja som kommer att vara en unik årsupplaga. Priset på tröjan
kommer att ligga på mellan 599-699 kr beroende på hur högt intresset är.
Den kommer att vara vrålsnygg och i grym kvalitét framtagen under rättvisa
arbetsförhållanden och med hållbarhet i fokus. Så det är klart att du ska ha
en sådan för att minnas detta otroligt häftiga och sociala event. Mejla texten
”Vill ha tröja” och din storlek som du brukar ha på dina övriga cykeltröjor till
andreasnymangomez@hotmail.com om du önskar ha en sådan. Vilket du
naturligtvis vill :-)

