Midt- & Vestjyllands PI
Indbyder til MTB sommercup 2. afdeling
Mandag d. 20. maj 2019 kl. 11.00.
Omklædning og bespisning:

Momhøje Naturcenter, Kibækvej 19, 6933 Kibæk.

Stævnekontor:

Ved start/mål på ovennævnte adresse.

Start:

Samlet start kl. 1100.

Afvikling:

Denne afdeling af Sommercup’en afvikles som et
almindeligt civilt MTB løb, hvor der IKKE tilbydes
omklædning med badefaciliteter!
Der er naturligvis toiletforhold på stedet og ligeledes
adgang til et større fælleslokale, hvor afslutningen
med bespisning samt præmieoverrækkelse vil finde
sted.
Medbring derfor skiftetøj - komplet.
Årsagen til dette tiltag er et forsøg på at imødekomme
deltagere med lang køretid. Forsøget vil blive
evalueret.

Klasseinddeling:

Klasse 1: 21 – 39 år – åben for alle.
Klasse 2: 40 – 49 år.
Klasse 3: 50 – 59 år.
Klasse 4: 60 +
Dameklasse

Rute:

Momhøje sporet – old School Singletrack i det
naturskønne brunkulsleje. Masser af rødder, små +
stejle bakker, naturlige hop/drops, snævre sving,
byggede broer og andre sjove elementer. Sporet til
løbet tilrettelagt således:

Omgang:

Ca. 7 km.

Højdemeter:

155 pr omgang.

Sværhedsgrad:

Middel.

Løbet:

Klasse 1 og 2 kører 4 omgange.
Klasse 3, 4 og damer kører 3 omgange.
Målet lukkes 80 min. efter start.
Ruten er afmærket med minestrimmel.
Mulighed for cykelvask på stedet.

Forplejning:

I målområdet vil der være frugt, vand, kakao og lidt
sødt.

Pris:

Startgebyr: 75 kr. og bespisning 100 kr.
Biksemad, øl/vand, kaffe og kage.

Præmier:

Til 1, 2 og 3 plads i alle kørte klasser samt x-antal
lodtrækningspræmier.

Tilmelding og betaling:

Tilmelding til Jens Claumarch, jcl001@politi.dk med
angivelse af navn, klasse, klub/forening og
plus/minus forplejning.

Betaling via mobilpay til:

61159024 (Jens)

Sidste tilmelding:

Torsdag den 16. maj 2019 (af hensyn til
madbestilling)

Evt. yderligere info hos:

Søren Albertsen, sal001@politi.dk 29 63 72 26 eller
Jens Claumarch, 61 15 90 24.

Vi glæder os til at se jer.

Søren og Jens.
MVJYLL’s PI

