Kæru keppendur í fjallahjólreiðum á Unglingalandsmóti UMFÍ 2016.
Keppni í fjallahjólreiðum fer fram á Hvanneyri sem er í 10 mín akstursfjarlægð frá Borgarnesi.
Fyrir þá sem eru að koma að sunnan þá er beygt til hægri á afleggjaranum áður en komið er að
Borgarfjarðarbrúnni yfir til Borgarness. Þeir sem kom að norðan fara í gegnum Borgarnes, yfir
Borgarfjarðarbrúna og beyja svo fljótlega til vinstri. Þeir sem koma að norðan geta einnig farið
gömlu Hvítárvallarbrúna ef þið komið ekki við í Borgarnesi fyrst.
Brautin:
Brautin byrjar á malbiki svo er farið á grófan malarveg en síðasti kaflinn er á slóða sem er gras, möl
og klettar. Þar sem þurrt hefur verið undafarnar vikur þá er ekki bleyta í brautinni en það getur
breyst á neinum degi ef fer það byrjar að rigna. Brautið á því að henta öllum getustigum.
Aldursflokkar:
Skipt verður í þrjá flokka, 11-12 ára, 13-15 ára og 16-18 ára.
Keppni hefst klukkan 10:00 föstudaginn 29. júlí en við biðjum keppendur að koma eigi síðar en 30
mín fyrir ræsingu til að fá númer við leikskólann Andabæ á Hvanneyri. Þegar keyrt er inn á
Hvanneyri er beygt út af hringtorgi á þriðju beygju og þá blasir leikskólinn við.
Kynjaskipting:
Stúlkur 11-12 ára 3 km. Ræst kl. 10:00.
Drengir 11 – 12 ára 3 km. Ræst kl. 10:00.
Stúlkur 13 – 15 ára 6 km. Ræst kl. 10:20.
Drengir 13 – 15 ára 6 km. Ræst kl. 10:20.
Stúlkur 16 – 18 ára 9 km. Ræst kl. 11:00.
Dengir 16 – 18 ára 9 km. Ræst kl. 11:00.
Tímasetningar á ræsingu gætu breyst þannig að það verði ræst aðeins síðar.
Verðlaun verða veitt þegar allir hópar hafa lokið keppni sem verður um 12-leytið.
Frekari upplýsingar veitir Sigurður Guðmundsson sérgreinastjóri í síma 861-3379 eða á
netfangið siggigudmunds@gmail.com.
P.s sjá kort af braut hér að neðan
Með kærri kveðju,
Sigurður Guðmundsson.

