SAFETY BRIEFING
Gran Fondo Costa Almeria is een organisatie van Kortweg Cycling Travel en wordt georganiseerd i.s.m.
Velofutur, met de goedkeuring van de Andalucian wielerfederatie. Er worden 2 afstanden gereden:
125km en 185km.

Alle deelnemers verklaren de Spaanse wegcode te respecteren, steeds uiterst rechts op de weg te
fietsen en nodige veiligheid in acht te nemen bij het kruisen van de weg.
De Guardia Civil die tijdens de GFCA en MFCA de begeleiding zal doen heeft het recht om deelnemers
die hier tegen zondigen te beboeten en uit de wedstrijd te verwijderen.
Iedere deelnemer moet beschikken over een eigen privé ongevallen verzekering en/of medische
verzekering die schade bij een ongeval dekt (zie het ondertekende registratie formulier).
De organisatie is op geen enkel ogenblik aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade die
veroorzaakt wordt tijdens het evenement, door eigen fout of door schuld van derden.
De organisatie voorziet bij iedere afstand een wagen met “inicio carrera” en “fin carrera” (begin
wedstrijd & einde wedstrijd) alsook zal er na de laatste wagen een ambulance meerijden.
De Guardia Civil voorziet per groep een aantal motards en wagens, bijgestaan door een aantal externe
motards om de maximale veiligheid van de deelnemers te garanderen.
Tussen de 1ste en de laatste motard van iedere groep wordt de weg verkeersvrij gehouden, maar dient
iedere deelnemer zich aan de wegcode te houden. De Guardia Civil bepaalt zelf hoe groot deze afstand
is. Deelnemers die na de laatste motard van de Guardia Civil fietsen, doen dit volledig op eigen risico.
Na de laatste deelnemer van de GFCA 2019 zal tevens een bezemwagen rijden die bij pech de
deelnemer kan oppikken en meenemen naar de start- en aankomstzone. Deze wagen rijdt wel eerst
het volledige parcours van de GFCA 2019.
Op verschillende plaatsen is er bevoorrading voorzien (zie kadersticker).
Bij aankomst ontvangt u een medaille en finisher t-shirt.

We wensen iedereen veel fietsplezier tijdens de 2de editie van de Gran Fondo Costa Almeria!

