DANMARKS STØRSTE MOTIONS MOUNTAINBIKELØB

MTB-MARATHON 2016

SØNDAG
D. 25. SEPTEMBER
INFORMATION
Tak for din tilmelding til Merida MTB Marathon 2016.
Tilmeldingen er bindende og kan ikke ændres. Ved overdragelse af start nummer, se info på www.mtbmarathon.dk

diskvalificeret. Resultater opsættes løbende i målområdet,
ligesom de efter løbet, opdateres på
www.mtbmarathon.dk og på www.ultimate.dk.

Værd at vide ...
Deltagelse sker på eget ansvar og efter færdselsloven. Kun
MTB-cykel kan deltage. Kør fornuftigt. Pas godt på dig selv og
ikke mindst på naturen. Godkendt cykelhjelm er påbudt.

Depoter …
Depoterne vil i år ligge, for begge ruters vedkommende efter
ca. 27 km. På 57 km. ruten efter ca. 44 km. og på 103 km.
ruten vil der ligeledes være depot ved ca. 55 km. og ca. 85 km.
Benyt dig af disse depoter. Merida MTB Marathon’s forplejning
er helt i top. På alle depoter serveres MTB venlig forplejning.
Der serveres bl.a energidrik, energibar, bananer, sandwich m.v.
BEMÆRK VENLIGST. Der ydes ikke teknisk service på depoterne eller på ruten.

Merida MTB Marathon er Danmarks største motions mountainbikeløb. Løbet afvikles søndag d. 25. september- i år for 22.
gang - med start på Slotsgade i Hillerød - Rute 103 km skydes i
gang ca. kl. 9.00, og umiddelbart derefter 57 km ruten. Distancerne i Merida MTB Marathon er 103 km og 57 km.
Startbokse …
Der åbnes til startboksene kl. 8.00.
Det anbefales at køre i startboks ca. 30. min før start.
Cirka starttider:
103 km Elite kl. 9.00 – 103 km A kl. 9.07 – 103 km B kl. 9.14 –
103 km C kl. 9.21 – 103 km D kl. 9.28
57 km Elite kl. 9.45 – 57 km A kl. 9.52 – 57 km B kl. 10.00 – 57
km C kl. 10.05.
STILLER DU DIG I DEN FORKERTE STARTBOKS, BLIVER
DU DISKVALIFICERET OG UDGÅR AF LØBET, NÅR DU
STRAKS EFTER START PASSERER TIDTAGNINGEN.
Max tiden er 8 timer. Deltagere der kommer i mål efter kl. 17.30
risikerer ikke at blive registreret i tidtagningen.
Startnumre og USS-chip …
Startnummer offentliggøres på www.mbtmarathon.dk under
Startliste ca. 5 dage før start. Du kan hente dit nummer fra fredag d. 23.9 kl. 14.00 i FrederiksborgCentret - se mere på hjemmesiden. Kontroller at startnummer og chipnummer er korrekt.
Du er selv ansvarlig for montage af startnummer på din cykel.
Husk alle deltagere skal anvende rygnummer. Se vejledningen
på bagsiden. Husk intet startnummer - ingen tid.
Hvis du er udgået af løbet må du under ingen omstændigheder
passere mållinien.
Tidtagning/kontrolposter/resultater …
Tidtagningen foregår med USS-chip/RFID. Undervejs på ruterne findes flere kontrolsteder, hvor der også tages mellemtid.
Deltagere som ikke registreres på disse kontrolposter vil blive

Hjælp os og skoven ...
Smid ikke dit affald, slanger m.m. på ruten tag det evt. med til
næste depot og læg det der.
Ved mål …
Fra kl. ca. 11.30 bydes på lidt varm mad. Sørg for hurtigt at få
noget varmt og tørt tøj på – derved undgår du at blive kold.
Gaver …
Der overrækkes gaver til M/K nr. 1, 2 og 3 efter princippet først
over målstregen på hver distance i mål området umiddelbart
efter vinderne er kommet i mål. 57 km. ruten kl. ca. 12.00, og
103 km. ruten kl. ca. 13.00. Bemærk ingen gaver kan byttes
eller konverteres til kontanter.
Billeder ...
Igen i år vil alle deltagere blive fotograferet.
Gå ind på www.mtbmarathon.dk hvor der vil være et link til
Marathon-photos.com. Via dette link bestiller du dit billede.
Omklædning og bad ...
FrederiksborgCentret Milnersvej 39, 3400 Hillerød mellem 7-18.
Du kan aflevere evt. skiftetøj søndag, ved nummer udleveringsteltet. Dette er på eget ansvar
Vi glæder os til at se dig til årets største MTB oplevelse
i Danmark. Der tages forbehold for evt. ændringer.
Klub MTB Marathon,
www.mtbmarathon.dk
info@mtbmarathon.dk

UDLEVERING AF STARTNUMMER

MERIDA MTB MARATHON SØNDAG 25. SEPT. 2016

Startområde
Udlevering
af startnumre

★

Udlevering af startnummer
og chip kan foretages imellem 07.00 og 08.30
ved målområdet. (se ★ på kortet)
Målområdet vil være spærret af,
så derfor er det vigtigt, at I følger
til startområdet.

MERIDA MTB MARATHON ØNSKER JER EN GOD TUR
PAS PÅ HINANDEN OG SKOVEN

