INDBYDELSE
POLITIETS MTB CUP
ONSDAG DEN 26. maj 2021
Start kl. 10.30

Ruten, adresse :

Romalt Bakker, Kristrup Engvej 22, 8960 Randers SØ.

Omklædning og bad :

Romalthallen, Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ.
Fra hallen til ruten er der ca. 1 km. Det er også muligt at parkere ved
start og mål i Romalt Bakker.

Cykelvask :

Ved Romalthallen.

Parkering :

Foregår på p-plads ved Romalthallen eller ved Romalt aktivitetsområde
Kristrup Engvej 22, 8960 Randers SØ.

Forplejning :

Der vil være bananer, vand og kakao til alle ved start / mål.

Præmier :

Vingaver til 1., 2. og 3. plads i alle klasser.

Afslutning :

Kl. 13.00, Romalthallen såfremt det er muligt. Det er vigtigt at gældende
coronarestriktioner bliver overholdt. Er det ikke muligt med mad og
socialt samvær efter løbet i Romalthallens cafeteria, vil der såfremt
restriktionerne tillader det være forplejning ved start og målområdet i
Romalt Bakker. Alt er med forbehold for de på daværende tidspunkt
gældende restriktioner. Nærmere info følger.

Klasseinddeling :

Klasse 1 : 21 – 39 år eller åben klasse
Klasse 2 : 40 – 49 år
Klasse 3 : 50 – 59 år
Klasse 4 : 60 - ----Dameklasse
Begynderklasse

4 omgange
4 omgange
3 omgange
3 omgange
3 omgange
3 omgange

Ruten :

Løbet afvikles i Romalt Bakker, som løbende er renoveret og opbygget
af MTB Randers. Området benyttes meget til afvikling af MTB løb og
fra 2021 har Shimano Ligaen fået en afdeling i Romalt Bakker. Ruten
kendetegnes for et hårdt men sjovt terræn. Ruten har en god variation af
singletracks, stier og med muligheder for at overhale hinanden. Flere
svære og hårde opkørsler er skåret fra, for at få et bedre flow, dog må
ruten stadig betegnes som hård, med en del højdemeter. Ruten er til den
lettere tekniske side, hvor der er lagt vægt på, at den skal kunne køres af
alle.
Ruten er ca. 5 km lang med 150 højdemeter pr. omgang og vil være
afmærket med minestrimmel og retnings pile. Der vil være elektronisk
tidstagning til løbet.

Pris :

Løbet :
100 kr.
Afslutning : 100 kr.

Betaling :

Med angivelse af navn og forening til Arbejdernes Landsbank, reg. nr.
5395 – kontonummer 0000329683.

Tilmelding :

På mail til Jesper Andersen, JAN043@politi.dk med angivelse af navn,
klasse og om man vil deltage i afslutning.

Sidste tilmelding :

Mandag den 10. maj 2021

Løbet vil bliver afviklet efter de til den tid gældende anbefalinger fra myndighedernes side og
DCU’s retningslinjer. Alle tilmeldte vil få nærmere info, når vi er tæt på løbsdagen, og vi ved mere
om ovenstående.

For yderligere info vedrørende sporet i Romalt Bakker henvises til
https://singletracker.dk/da/tracks/romalt-red/-Kh2V2dTqiDjnK8JMfoo

Med venlig hilsen
Jesper Andersen
Randers Politi Idrætsforening

