PROGRAMMA GRAN FONDO COSTA ALMERIA 2019
Donderdag 02 MEI 2019
16h tem 20h - afhalen startpakketten in hotel MARINA PLAYA – MOJACAR
16h tem 20h – permanentie technische bijstand in hotel MARINA PLAYA - MOJACAR

Vrijdag 03 MEI 2019
10h tem 20h - afhalen startpakketten in hotel MARINA PLAYA – MOJACAR
10h tem 20h – permanentie technische bijstand in hotel MARINA PLAYA - MOJACAR

Zaterdag 04 MEI 2019
7h00 tem 07h45 - opening startvakken
8h00 - groepsstart GRAN FONDO COSTA ALMERIA 2019 @ Marina de la Torre - MOJACAR
Vanaf 11h30 - aankomst 1ste deelnemers MFCA (125km)
Vanaf 13h00 - aankomst 1ste deelnemers GFCA (185km)
16h30 - podiumceremonie GFCA & MFCA voor mannen en vrouwen + AGE GROUPS
16h00 - 18h00 - paella party @ KWAREMONT GFCA CAFE 2019
17h30 - sluiting officiële tijdsregistratie

Afhaling startpakket
Op donderdag 02 mei en vrijdag 03 mei kan u in hotel MARINA PLAYA uw startpakket afhalen.
De afhaling van het startpakket dient u persoonlijk te doen met afgifte van het startnummer dan u ontving via email.
Groepsafhalingen zijn pas mogelijk vanaf 20 deelnemers en na eerder voorafgaand akkoord van de organisatie.
Opgelet: er is geen bewaakte fietsenstalling bij afhaling startpakket !

Safety Briefing
De organisatie van de Gran Fondo Costa Almeria, Ayuntamiento Mojacar, Turre, Bedar, Lubrin, Sorbas, Uleila del Campo,
Codbar, Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalon en Deputacion Almeria willen samen met de Guardia Civil/ Guardia
Local/Urgencias/Bomberos en alle medewerkers instaan voor een veilige omkadering van alle deelnemers.
Daarom wordt aan iedere deelnemer gevraagd om de Spaanse wegcode strikt na te leven op alle ogenblikken van de wedstrijd.
Iedere deelnemer neemt deel aan de GFCA 2019 op eigen risico en verantwoordelijkheid. De organisatie vraagt eveneens om
mogelijk afval niet langs de openbare weg te gooien, maar enkel te weg te gooien in de bevoorradingszones.

Gran Fondo Village – start/aankomst zone
Op zaterdag 04 mei is er voor de start mogelijkheid tot het nemen van bevoorrading (water en isotone poeder van Wcup) en
een startreep van Wcup.
Na de aankomst bent u welkom voor een 1ste aanvulling van uw reserves en een frisdrank.
De FINISHER T-SHIRT EN FINISHER MEDAILLE kan u na aankomst afhalen aan de GFCA stand.
Een EHBO post zal tijdens de bovenstaande uren steeds open zijn alsook een beveiligde fietsenstalling. (max. tem 18h00)
Om 16h30 zal u in het Gran Fondo Village de podiumceremonie kunnen volgen die op het podium aan de aankomst/start zone
zal doorgaan!
Een afgesloten en beveiligde fietsenstalling is ter beschikking vanaf 13h00 tem 18h00
Eveneens voorziet de organisatie in een bagage depot voor reservekledij vanaf 07h00 tem 18h00
Let wel : de organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal en of verlies van uw persoonlijke goederen!

Paella Party
Na aankomst van de GFCA & MFCA ontvangt iedere deelnemer een gratis KWAREMONT biertje en is er vanaf 16h00 de
mogelijkheid om aan te schuiven aan de PAELLA PARTY u aangeboden door hotel Marina Playa & Ayuntamiento Mojacar en dit
in het KWAREMONT GFCA CAFE.
Een DJ en locale dansgroep zorgen ondertussen voor de ambiance.

ADRES HOTEL MARINA PLAYA
AVENIDA DEL MAR 3
04638 MOJACAR
T 0034 950 54 85 00

START/FINISH ZONE MARINA DE LA TORRE → VOLG DE BORDEN LANGS DE KUSTLIJN

