Dansk Downhill Cup 2019 – #4 Rude
Dansk DH Cup vender tilbage til Bjerget i Rude. Der er lovet nye spor og høj fart som altid. Sporet er yderst
tilskuervenligt og der er altid en fed stemning langs sporet. Der vil om lørdagen være en Whip Off og Best
Trick session. Det er altid en god ide at huske myggespray!
Vi regner med at ingen vil smide noget skrald rundt omkring, og at området vil blive efterladt, som vi
modtog den.
Læs venligst nedenstående info og overhold regler, så får vi et fedt ræs!
Bemærk der vil være et MTB orienteringsløb søndag. De har 2 poster i nærheden af vores event, og kører
under træning og lidt ind i race time. Vi skulle ikke komme til at krydse hinanden, men skulle der mod
forventning være nogen som forvilder sig lidt rundt, skal vi tage hensyn til dem, ligesom de tager hensyn til
os.
Parkering
Parkering ifølge oversigtskort.
Vær også opmærksom på at der afholdes Iron Man I området og visse veje er derfor afspærret, planlæg
derfor lidt ekstra tid til at komme til sporet, se hvilke veje der er spæret her: LINK
Toiletfaciliteter
Der vil ikke være nogle toiletfaciliteter på pladsen
Bad og omklædning
Der findes ikke mulighed for bad ved sporet. Omklædning foretages a la naturel.
Deltagelse og regler
Tilmelding sker via følgende link,
https://www.sportstiming.dk/event/6277
Der er mulighed for dagstilmelding på dagen.
Deltagelse sker på eget ansvar og i øvrigt jvnf. Dansk DH cups retningslinjer. Deltagelse med CE-mærket
fullfacehjelm er et minimumskrav og derudover anbefales rygskjold og knæbeskyttere på det kraftigste.
Læs regler for deltagelse på vores hjemmeside under www.danskdownhillcup.dedf.dk/regulations/
Der er mulighed for at låne hjemle af DH cuppen!
Program
Programmet for weekenden lyder således,
Lørdag:
Kl. 10:00 - Start på officiel træning
Kl. 13:00 - Indskrivning til seeding
Kl. 13:45 - Ryttermøde
Kl. 14:00 - Seeding løb
Kl. 15:00 - Whip Off og Best Trick konkurrence
Kl. 16:00 - Slut på officiel træning

Søndag:
Kl. 09:00 - Start på officiel træning
Kl. 10:00 - Indskrivning til ræs
Kl. 10:45 - Spor 2 lukker (træning på spor 1)
Kl. 11:00 - Inskrivning lukker
Kl. 11:45 - Ryttermøde
Kl. 12:00 - Ræs på sport 1
(tider herefter kan variere)
Kl. 13:00 - Træning på spor 2 (spor 1 lukker)
Kl. 14:00 - Ræs på spor 2
Kl. 15:30 - Oprydning
Kl. 16.00 - Podie, medaljeoverrækkelse og lodtrækning
Kl. 16.30 - Tak for weekenden og kom godt hjem
Forplejning
Der vil ikke være forplejning.
Overnatning
Det er ikke tilladt at overnatte ved banen.
Oversigtskort
Klik link eller Se bilag herunder
Adresser og kontaktoplysninger
Sporet: Vildtfogedvej 2, 2840 Holte
GPS: 55.840445, 12.484545
Løbsleder: Kristian Haller TEL: 42 22 26 05
DH Cup: Ole Bjørn Pedersen TEL: 28 43 90 99
Lodsejer: Naturstyrelsen
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