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Generelt vedrørende:

CYCLING CUP 2019
Arrangeret af Rigspolitiets Idrætsforening i samarbejde med Cycling4Business
Rigspolitiets Idrætsforening afholder for 9. år i træk tirsdagscykling. I år byder vi på 22
afdelinger. De 22 afdelinger er placeret på tirsdage i månederne april-oktober. De respektive
afdelinger afholdes på 22 forskellige lokaliteter fordelt over hele Storkøbenhavn i politikredsene:





København
Nordsjælland
Københavns Vestegn
Midt- og Vestsjælland

Tilmelding, tidtagning og resultatformidling foretages i samarbejde med DGI Nordsjælland.
Klasseinddeling
A: DCU licens i klasse A, B, C, H40, Junior og supermotionister (sort farve)
B: DCU licens i klasse D, H50, Dame A og supermotionister (grøn farve)
C: DCU licens i Dame B, H60 og H70 og Ungdom (rød farve)
D: Motionister og nybegyndere (gul farve)
Bemærk: Arrangørerne har bemyndigelse til at foretage op og nedrykning efter nærmere skøn.
Pointtildeling:
1) 15
2) 13
3) 11
4) 10
5) 9
6) 8
7) 7
8) 6
9) 5
10) 4
11) 3
12) 2
13) 1
Alle fuldførende ryttere tildeles ét point. Oprykning sker senest ved indkørte 45 point.

Briefing af rytterne
Rytterne møder hos dagens værter kl. 16.30, hvor de bliver briefet om den skarpe rute og eventuelle
opmærksomhedspunkter i forbindelse med afdelingen Kl. 17.00 kører rytterne ud til den skarpe
rute jf. færdselslovens bestemmelser. Vi har en guide med i feltet til at vise vej og en MC
med førstehjælpsudstyr placeret bag feltet under ud og hjemkørslen.
Den skarpe rute
I forbindelse med cykelløbet på den ’skarpe rute’ er der udsat trafikofficials og flagposter. I forhold
til antal felter placeres der ledsagerkøretøjer foran de respektive felter. Der bliver opsat start- og
målområde med målstreg, tidtagning, speak samt førstehjælp/hjertestarter o.a.
TERMIN 2019:
(01)09.04:
(02)16.04:
(03)23.04:
(04)30.04:
(05)07.05:
(06)14.05:
(07)21.05:
(08)25.05: Cykelstafetten Spar Nord (særskilt tilmelding)
(09)28.05:
(10)04.06:
(11)11.06:
(12)18.06:
(13)25.06:
(14)02.07:
(15)13.08:
(16)20.08:
(17)27.08:
(18)03.09:
(19)10.09:
(20)17.09:
(21)24.09:
(22)01.10:
SIDST men ikke mindst!
 Vi kører cykelløb under hensyntagen til den øvrige trafik og beboere på ruten
 Vi kører efter færdselslovens bestemmelser, når I kører t/r arrangørerne
 Følg alle anvisninger fra løbsleder, trafikofficials og MC Marshals
 Alle deltager på deres eget ansvar og tjek jeres ulykkesforsikring
 Seneste tilmelding er på den respektive løbsdag kl. 14.55
 PAS godt på hinanden vi kører kun for sjovt
 Følg med på Facebook ’Cycling4Business’

/Jørgen Guldborg
Rigspolitiets Idrætsforening
Formand

