Horsens politi idrætsforening inviterer til
MTB Sommercup 3. afd. i Horsens
Torsdag den 22. august 2019 kl. 1100

Omklædning
spisning og bad

:

Horsens Politigård, Holmboesalle 2, 8700 Horsens.
Vi spiser på Horsens PG.

Start / mål.

:

Bjerre skov ( Bjerge skov ). Den nordligste P-plads
der ligger i skoven. Skilte vil være opsat i området.
Samlet start kl. 11.00

Klasser.

:

Klasse 1: 21 – 39 år ( åben for alle )
Klasse 2: 40 – 49 år
Klasse 3: 50 – 59 år
Klasse 4: 60 - RIP

Rute.

:

Nyt MTB spor, som byder på teknik, op- og nedkørsler,
grusveje, skovbund og singletrack. Ruten er lavet af HPI v/
Morten Eslund. Den må betegnes som teknisk, og med en
del højdemeter.

Ruten køres.

:

Klasse 1: - 3 omgange
Klasse 2: - 3 omgange
Klasse 3: - 3 omgange
Klasse 4: - 2 omgange
Dame : - 2 omgange
Begynd: - 2 omgange
Løbet betragtes som gennemført, når rytterne har cyklet
alle de omgange de er sat til. Der er tidsgrænse på
omgangene.

Afmærkning.

:

Pile og rød / hvid snitzling

Pris.

:

Start kr.
Afslutning

100 kr.
100 kr.

Præmier.

:

Til 1., 2. og 3. plads i alle kørte klasser.

Betaling.

:

Danske Bank
Reg. nr.
1551
Konto nr.
10811627
Mobilpay på tlf. 5179 7461 ( angiv som nedenstående )
Med angivelse af navn, forening og evt. spisning.
Ingen kontant betaling på dagen ved målområdet

Tilmelding.

Senest mandag den 20. august 2019
til Morten Eslund mail: mea002@politi.dk
Angiv forening, navn og evt. spisning.
Tilmelding på dagen muligt via Mobilpay (dog ikke muligt
med spisning)
Mobil:

Morten Eslund

29 72 27 01

Cykelvask.

:

På Horsens politistation i trådgården med patruljebilerne

Forplejning.

:

I målområdet vil der være frugt, vand, kakao og lidt andet
godt til ganen.

Vi glæder os til at se jer.

Morten Eslund
Horsens PI

