DM PARACYKLING 2020
SØNDAG D. 20. september
Øsby, Haderslev

Kære pararyttere, klubber, trænere, familie samt cykelinteresserede
I inviteres hermed til at deltage i DM Paracykling 2020, der afvikles i det sønderjyske, med udgangspunkt i den lille
by Øsby udenfor Haderslev. Afvikling af arrangementet sker i et samarbejde mellem Parasport Danmark og Dansk
Håndcykelklub.
For deltagelse i DM kræver det en klassifikation og gyldig licens for 2020 – se længere nede i invitationen.

Adressen er: Øsbyhallen, Stadionvej 3, 6100 Haderslev

Programmet for dagen er:
Klassifikation starter kl. 09.00
Kl. 08.30
Kl. 09.30
Kl. 10.30
Kl. 14.30
Kl. 16.30
Kl. 17.00

Ankomst og registrering
Information og udlevering startnumre
Enkeltstart (Rækkefølge offentliggøres d. 18. september til deltagerne)
Ryttere skal møde 15 min. før deres egen start til biketjek.
Linjeløb (1 time + 1 omgang)
Ryttere skal være klar til lineup 14.15.
Præmieoverrækkelse
Fællesspisning (coronatilpasset)

DM i Paracykling omhandler følgende klasser:
a.
b.
c.
d.

C-klassen er de 2hjulede (C1 til C5)
T-klassen er de 3hjulede (T1 og T2)
B-klassen er synshandicappede (B1 til B3)
H-klassen er håndcykler (H1 til H5)

Tilmelding:
Du skal tilmelde dig senest d. 13. september her:
Deltagerbetaling: Deltagerpris for begge løb er 300 kr. Betaling senest 13. sept.
Tilmelding: http://app.lap.io/event/2020-dm-paracykling-enkeltstart
Præmieoverrækkelse:
Der er præmieoverrækkelse umiddelbart efter afvikling af linieløb. Præmieoverrækkelse foretages efter
retningslinier fra myndighederne.
For at komme på resultatlisten skal ryttere gennemføre både enkeltstart og linieløb.
Corona forhold:
Alle medbringer påkrævede værnemidler
Der kan forekomme ændriner grundet nye retningslinier fra myndigheder

Licens:
For at kunne deltage i DM, skal man som rytter have en officiel licens fra Danmarks Cykle Union. Har du ikke en
sådan licens, benyt dette link: http://medlem.cyklingdanmark.dk/
Rute: https://ridewithgps.com/routes/33644111

Enkeltstart: H5, H4, H3, C5, C4, C3 kører 2 omgange. I alt ca. 11,5 km.
H1, H2, C1, C2, T1, T2 kører 1 omgang på ca. 5,7 km.
Linjeløb:

Alle klasser kører 1 time + en omgang. Løbets afsluttes når førende rytter har kørt en time
+ en omgang.

Klassifikation:
Du skal minimum have en dansk klassifikation for at kunne deltage i DM. Ryttere der er i tivivl om
klassifikation bedes kontakte idrætskonsulent i Parasport Danmark, Peter Kock Hansen på mobil:
20321418 eller mail: pkh@parasport.dk

Omklædning: Der skal parkeres ved Øsbyhallen, hvor det også er muligt at benytte omklædning og
toilet.

Kontaktpersoner:
Er der spørgsmål, kommentarer eller andet, venligst kontakt:
Peter Kock Hansen
Parasport Danmark
Email: pkh@parasport.dk
Mobil: 20321418

Jesper Hvalsøe
Landstræner
Email: jesper@star-up.dk
Mobil: 20801005

