Klubmesterskab 2018
Slagelse MTB inviterer til klubmesterskab, som alle medlemmer kan være med til.
Løbet køres som et XCO-løb (cross country), i stil med vintercup og DGI-løbene, på en cirka 4,9 km. lang
rute.
Dato & tid
Lørdag den 9. juni 2018.
Tidsplan:
• Kl. 13.00
Ruten er markeret og der må trænes på den
• Kl. 12.30-13.30 Udlevering af chip og startnummer.
• Kl. 14.00
Første start
• Kl. 15.30
Mål og indsamling af rute, giv gerne en hånd
• Kl. 16.00
Præmieoverrækkelse ved klubhuset.
• Kl. 18.00
Sommerfest
Der vil blive udsendt nærmere instruktion og rutebeskrivelse i ugen op til løbet.
Igen i år forsøger vi med en dameklasse, så kom frisk de damer 🙂
U17 klassen er for de lidt mere erfarne unge under 17 år. Ungdomsafdelingen vil igen i år lave et minimesterskab for de yngste og mindre erfarne ryttere.
Hvem må deltage
Medlemmer af Slagelse MTB som har betalt kontingent for 2018.
Klasser
Klasse
ELITE
SPORT
MOTION
DAMER
U17

Beskrivelse
Hold 1 og de hurtige hold 2'ere
Hold 2 og 3
Hold 4 og 5
For alle klubbens damer
For de unge under 17 år.

Køretid
5 omgange
4 omgange
3 omgange
3 omgange
3 omgange

Som udgangspunkt er det frit, hvilken klasse man vil tilmelde sig, men vi forbeholder os retten til at flytte den
enkelte, hvis vi mener man har tilmeldt sig i en forkert klasse.
Ruten
Der køres i Slagelse Lystskov og der vil være lidt for enhver smag.
I år går starten ved "Savværket" og ruten byder bl.a. på Skideballebjerget, Cubesporet, Humlesporet og
Lortebakken.
Præmier
Der er præmier til top 3 i respektive klasser.
Tilmelding
Tilmelding via Doodle her
Det er gratis at deltage i klubmesterskabet (hvis du har betalt kontingent).
Tilmelding ikke senere end onsdag den 6. juni 2018 kl. 20.00. Ingen tilmelding på dagen!
Tidstagning
Klubbens tidtagningssystem fra 42laps.com anvendes. Man låner armbånd og "nummerplade", som skal
afleveres igen efter løbet.
Ses i skoven :)

