MAGIC SPORT CUP 2019
Løbsafvikling for 2019:
Løbsdato

Arrangør

Løbsform

23. april

MCC

Linieløb

14. maj

FSM

Linieløb

18. juni

LPdC

Linieløb

13. august

GC og ALÉ

Linieløb

27. august
NCK
Holdløb
Nærmere oplysninger om tid og sted kan ses på den arrangerendes klubs hjemmeside senest 14 dage
før løbsdatoen.
Alle løbsdage er tirsdage og der startes kl. 18.00, dog med undtagelse af det sidste holdløb hos NCK
hvor første hold starter kl. 17.30.

Nyheder, Focus punkter m.v. for 2019:











Sikkerheden ved løbene har fortsat høj prioritet, når vi såvel planlægger som afholder
løbene, og igen i år med 2 MC’er til hvert felt og med flagposter placeret rundt på
rundstrækningerne.
Vi har ligeledes fokus på at skabe en kultur i cuppen, hvor der tænkes mere på at køre efter
forholdene og vise hensyn frem for at vinde en placeringsfordel i felterne på bekostning af
egen og ikke mindst andres sikkerhed. Det er således ikke OK, at forsøge at opnå fordele
ved at køre forkert rundt om helleanlæg, køre i venstre side af vejen når vejen er delt af
fuldoptrukne striber eller ikke følge de anvisninger flagposterne og MC’erne kommer med.
Der må ikke smides affald på ruten, hverken før, under eller efter løbene og vi følger de
parkeringsanvisninger den arrangerende klub har oplyst om i forhold til hvor vi kan eller
ikke kan parkere i forhold til ruten. Vi vil gerne kunne komme igen.
Der bliver igen en førertrøje i de enkelte grupper til den førende rytter. Uddeling heraf sker
15 minutter før første start. Den der har førertrøjen på, er ikke forpligtet til at bærer rygnr.
Den førende rytter er forpligtet til at have førertrøjen på og overholdes dette ikke mister
rytteren halvdelen af de indkørte point for denne afdeling. Førertrøjen er løbende kun til låns
dog får den samlede vinder af hver gruppe en trøje til ejendom.
Det er altid den lokale kontaktperson fra ens egen klub, der har ansvaret for at
videreformidle resultaterne fra løbene til egne medlemmer. Resultaterne vil dog også i år
kunne ses online hos FMCT.
Der er fortsat 6 grupper med ens regler for alle grupper. Vi har ikke rene pige/dame grupper,
men de er selvfølgelig meget velkomne og er de i tvivl om de kan være med er gruppe 6 et
godt sted at få dette afprøvet. Har man styrken til mere, melder man sig selvfølgelig bare til i
nogle af de andre grupper.
Team Pace kommer i år med en kaffetrailer, således at igen i år kan få kaffe efter løbene.






Det opfordres til, at den arrangerende klub også sørger for, at der er forplejning til rytterne
efter løbene. Til det første løb i år foregår det hos Magic Sport, hvor du også efter løbet kan
handle hos dem.
Der er gavekort som der plejer fra Magic Sport, dog har Magic Sport valgt at forhøje
beløbene til gavekort med samlet 48% 
Magic Sport giver samtlige deltagere i cuppen 10% rabat på alle ikke nedsatte varer og
arbejdsløn i deres fysiske forretning.
Gennemfører man ikke alle omgange, bedes man oplyse dette ved tidtagningen, således at vi
ikke venter forgæves eller sætter eftersøgninger i gang efter manglende ryttere.

Tilmelding:
Tilmeldingen foregår gennem din klub. Du skal henvende dig hos den ansvarlige for tilmeldingen
til motionscuppen i din egen klub. Den ansvarlige for den enkelte klub har ligeledes til opgave at
foretage en kritisk gennemgang, og at sørge for at rytterne kommer i de rigtige grupper. Klubben
sørger for samlet tilmelding og betaling til Nyborg CK senest den 8. april 2019. Vær opmærksom
på deadline i din klub, som kan være før den 8. april 2019. Ved tilmelding skal du oplyse navn, klub
samt hvilken gruppe du ønsker at køre i. Du skal ligeledes oplyse nr. på din chip eller hvis du skal
købe en chip.
Du tilmelder dig alle løb i 2019. Deltagelse koster kr. 300 for hele løbsserien i 2019 samt eventuelt
en udgift til en chip, medmindre du har en fra sidste år. Det er forskelligt fra klub til klub, hvordan
de gør i forhold til betaling for deltagelse og i forhold til køb og leje af chip.
Cuppen sælger nye chip til 425 kr. pr. stk. og chippen har en levetid på minimum 5 år. Chippen kan
tilbagesælges til cuppen for 300 kr. efter 1 år, 225 kr. efter 2 år, 150 kr. efter 3 år og 75 kr. efter 4
år. Cuppen sælger ligeledes chip med et år på bagen for 350 kr. pr. stk. og med en tilsvarende
tilbagesalgsmulighed som nye chip.
Efteranmeldes efter 8. april 2019 accepteres, såfremt der er ledige pladser. Prisen er lige meget
hvornår kr. 300 samt udgifter til chip. Henvendelser herom kan rettes til Per Schøler Nyborg CK på
mail: qqqper@gmail.com
Kontaktpersonen i din klub sørger for online tilmeldingen af alle ryttere fra egen klub og herunder
for betalingen for deltagelsen. Gruppeinddelingen afgøres i første omgang af klubben men
cupledelsen forbeholder sig ret til at flytte ryttere jævnfør reglerne.
Når du er tilmeldt Motionscuppen skal du selv holde dig orienteret, enten via din klubs hjemmeside
eller din klubs kontaktperson for cuppen. Du har selv ansvar for at være klar 5 minutter før start.

