Indbydelse til holdløbet i
Magic Sport Cup
2018 V/Kæden-Nr.Lyndelse
Kæden-Nr.Lyndelse byder velkommen til 5. afdeling af Magic Sport Cup tirsdag den 28. august
2018.
Tilmelding til holdløbet:
Tiden er derfor inde til at tilmelde klubbernes hold til årets Holdløb i MSC.
En samlet tilmelding fra hver klub skal for hvert hold indeholde hvilken klasse holdet skal køre i
samt startnummer og navn på hver enkelt rytter.
Tilmelding sendes til Per Schøler på qqqPer@gmail.com. Sidste frist er 20. august 2018, kl. 20.00.
Er der spørgsmål til løbet kan de ligeledes rettes til Per.
Kontakt til Kæden er Niels Myrup på mobil 24 78 88 16
Ruten, start og mål:
Starten og mål er på Goe Bakke 10, 5750 Ringe
Ruten er som følger:
Start Goe Bakke. TH ad Nørrevangsvej. TV ad Lørupvej. TH ad Krumstrupvej. TH ad
Guldtvedgyden. Over i Rudmevej, TH ad Voldstrupvej, TH ad Boltinggårdsvej, TH ad Goe Bakke
Ruten er ca. 11,5 km. Klasse I og II kører 4 omgange og Klasse III kører 3 omgange.
Ruten kan ses her: https://connect.garmin.com/modern/course/20070261
Parkering:
Parkering må ikke ske på ruten, ej heller på Goe Bakke. Parkering kan foregå på Dyrskespladsen,
Lombjergevej, 5750 Ringe eller ved Magic Sport i Ringe.
Præmieoverrækkelse:
Efter løbet er der præmieoverrækkelse for alle grupper i den individuelle konkurrence samt i
holdkonkurrencen ved Magic Sport. Der vil ligeledes være grillpølser fra Kæden og en brik juice fra
Rynkeby.
Præmieoverrækkelse m.v. vil foregå ved Magic Sport.
Sikkerhed:
Færdselsreglerne skal overholdes og deltagelse sker på eget ansvar. Vi har på ruten placeret en
række hjælpere til at hjælpe Jer med at komme sikkert rundt. Hjælperne må dog ikke stoppe
trafikken, men kan give besked om der er frit eller om der kommer biler.
Udstyr og særregler for holdløb i cuppen:
Der må kun køres på almindelig racercykel og der skal bæres almindelig klubtrøje. Der må således
eksempelvis ikke anvendes enkeltstartcykel, pladehjul, tristyr, enkeltstartshjelm, enkeltstartsdragt
m.v.

Rygnummeret skal være placeret synligt på ryggen, således at dette kan ses ved starten og under
løbet.
Der må ikke tages pace hos andre hold eller ryttere og der skal holdes en afstand på mindst 25
meter. Denne regel gælder dog ikke inden for de sidste 1.000 meter før målopløb.
Bliver et hold indhentet af et andet hold, skal de give plads til overhalingen og derefter skal holdet
holde en afstand på mindst 25 meter.
Et hold skal følges ad på hele ruten og en rytter må ikke sidde over en omgang eller lignende.
Et hold består af minimum 4 ryttere og maksimalt 6 ryttere. Ved målgang er det 4. rytter i mål der
tæller. Såfremt det kun er 3 eller færre der kommer i mål har holdet ikke fuldført.
En rytter kan kun deltage på et hold.
Holdinddeling:
Den enkelte klubs hold skal forhåndstilmeldes til holdløbet. For hvert hold skal oplyses rygnr. og
navn på rytterne, fristen er den 20. august 2018 kl. 20.00. Hvorefter arrangøren udfærdiger et
løbsprogram for kontrol af holdene, start- og målprocedure og en seedet startliste med det
forventede hurtigste hold startende først kl. 17.30. For at få en hurtigere afvikling i forhold til
tidligere år, vil der dog blive sendt hold af sted for hvert minut. Der bliver dog minimum 2
minutters mellemrum mellem hold, der konkurrer direkte imod hinanden.
Ansvaret for holdinddelingen og forhåndstilmelding i din klub er placeret hos klubbens
kontaktperson for cuppen.
Der konkurreres i følgende 3 klasser:
 Klasse I
Her kan alle deltage.
 Klasse II
Her kan der deltage ryttere fra gruppe 3 – 6.
 Klasse III
Her kan der primært deltage ryttere fra gruppe 5 – 6 samt op til 2 ryttere
fra gruppe 1-4 på hvert hold. Deltager der ryttere fra gruppe 1-4 på et hold i klasse III, har
holdet et handicap på 1 minut for hver rytter, der deltager fra gruppe 1 og 2 samt ½ minut
for hver rytter, der deltager fra gruppe 3 og 4.
Point og resultater:
Alle holds resultater vil efterfølgende kunne ses på en resultatliste.
De point der gives for holdløbet tæller ikke med i den individuelle konkurrence. De tæller således
kun med i holdkonkurrencen efter særlige regler.
Der er point til de første 4 hold i hver af de 3 klasser i holdløbet. Hvor der er 40 point til det
vindende hold, 30 point til nr. 2, 20 point til nr. 3 samt 10 point til nr. 4.
Hvor mange point der tæller med til holdkonkurrencen afhænger dog af, hvor stor en andel af
klubbens ryttere der har deltaget i holdløbet, idet klubbens indkørte point skal ganges med den
andel af klubbens ryttere, der har deltaget i holdløbet. Har eksempelvis 80 % af klubbens tilmeldte
til cuppen deltaget i holdløbet, skal pointene ganges med 0,8. Klubberne har således en interesse i at
så mange som muligt fra klubben deltager.

