
TACTIC CUP 2020

Løbsafvikling for 2020:

Løbsdato Arrangør Løbsform

28. april KCK Linieløb

12. maj KÆDEN Linieløb

16. juni CMO Linieløb

11. august TT Linieløb

25. august ÁLE og MCC Linieløb

Den arrangerende klub skal senest 14 dage før løbsdagen sende nærmere oplysninger om tid og sted
rundt til klubrepræsentanterne for alle klubber og vil desuden blive offentliggjort her.
Alle løbsdage er tirsdage og der startes kl. 18.00, dog med undtagelse af det sidste løb, hvor der 
startes kl. 17.30.
 

Nyheder, Focus punkter m.v. for 2020: 
 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.  
I år vil vi derfor som udgangspunkt diskvalificere de ryttere, der ikke overholde 
ovenstående.

 Både flagposter og MC’erne skal have mulighed for at indberette ryttere, der ikke kører efter
forholdene.

 Det skal om muligt skiltes i området med at her foregår der cykelløb, og meget gerne også 
på veje, der fører ind på ruten.

 I indbydelsen til løbene skal det fremgå af rutebeskrivelsen, hvis det vurderes at der er 
farlige steder på ruten.

http://my.raceresult.com/146465/


 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, TACTIC kommer 
med en ny designet trøje til dette formål. 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.

 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 her.

 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. 

 I stedet for gavekort bliver der igen i år produktpræmier til de fem første i hver gruppe fra 
TACTIC

 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. 

 10 minutter efter sidste felt er kommet i mål, påbegyndes nedtagning af tidtagningen. 
Kommer du i mål herefter bliver du ikke registreret som fuldført.

 Team Vidamic er med som ny klub i år og ud er gået Team Pace.
 Der bliver 5 linieløb i 2020 og holdløbet er indtil videre sat på pause.
 Har man glemt sin chip til et løb kan man leje en for 100 kr. Vi låner dem ikke længere 

gratis ud.

https://my.raceresult.com/146465/results?lang=dk
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