
Generalforsamling 2018: Info-bilag: 
1) PJ-Cup-datoer, -ændringer & -overvejelser samt sommer cup  
 
Det forudsættes, at 5. etape ( Tour de Bastrup) køres på samme rute som sidste år. 
Dvs den traditionelle rundstrækning på ca. 11 km med brug af cykelsti på venstre side 
af vejen de sidste km ind mod Ganløse og med mål på toppen af Tyren. 
Hvis dette ikke accepteres, må vi/ LL arbejde på at finde en alternativ rute – i værste 
fald uden afslutning på Ganløse Kro 
 
Dato (Reservedato): 
1. etape: 20/1 (27/1) - Holdløb - ca. 29,5 km (enkelte regelændringer) 
2. etape: 24/2 (3/3) - Linieløb - 3 felter/ 3 classementer/ 3 distancer - 29,5 / 37  / 44,5 km 
3. etape: 10/3 (17/3) - Enkeltstart - fælles rute/ 3 classementer - ca. 21,5 km 
4. etape: 17/3 (24/3) - Omvendt jagtstart- fælles rute/ 3 classementer - ca. 33,5 km 
5. etape: 7/4 - Tour de Bastrup - 3 felter/ 3 classementer  
Morgenkaffe sandsynligvis i HICs klublokaler fra kl. 8.58 med løbsstart mellem kl.10.10 og 
10.15 fra Risby på de første 4 etaper. 
Mødested og - tid for 5. etape er endnu ikke afklaret, men forslaget er, at vi bruger konceptet 
fra 2018 
 
Ændringer på holdetapen: 
Holdene kører ikke mod hinanden. Der køres mod en tidstabel, der ser ud som beskrevet 
herunder: 
Tider under  65 min. = 1.-plads til individuel konkurrence - og 30PP til holdkonkurrencen 
Tider under  70 min. = 2.-plads til individuel konkurrence - og 40PP til holdkonkurrencen 
Tider under 75 min. = 3.-plads til individuel konkurrence - og 50PP til holdkonkurrencen 
Tider over 75 min.= 4.plads til individuel konkurrence - og 60PP til holdkonkurrencen 
Hold, der kun stiller/ gennemfører med A-ryttere = 5.-plads og 70PP 
Hold, der ikke stiller til start = 6.-plads og 100PP 
 
Særlige regler for antallet af fremmødte ryttere samt regler vedr. tidsfradrag og –tillæg, 
herunder tidstillæg ved godkendte defekter: 
Der gives tillæg til holdkonkurrencen på +10 PP for hver ikke-fremmødte rytter. 
Hold, der stiller med en C2-rytter som tidsrytter (TR) får tidsfradrag på 5 min. 
Øvrige hold får hverken tidsfradrag eller –tillæg. 
Det er altid bagerste B-rytter, der er TR, hvis et hold starter uden eller gennemfører uden 
C/C2-rytter: Bemærk, at evt. C2-rytters 5 min. fradrag bortfalder, hvis en anden rytter 
overtager TR-rollen.  
 
Alle fremmødte ryttere skal som udgangspunkt gennemføre og det er sidste rytters tid, der 
tæller. – 
Ved godkendt defekt el. lign gælder dog særlige regler: Defektrytterens tid regnes ikke med. 
Er defektrytteren en C2-rytter og en B-rytter (= bagerste B-rytter i mål) overtager rollen som 
, bortfalder C2-rytterens tidsfradrag. 
 

2) Første foreløbige oplæg til datoplan for Sommer Cup: 
 
sø 28/4  Roskilde Fj. Rundt  
sø 19/5  Bentes Café Touren  
sø 23/6  Hedeboløbet   
sø 25/6  Ulfs Modeklip Partidskørsel 
SUperSØndage: 30/6 -7/7- 14/7- 21/7 – 28/7  
sø 4/8  Odsherred Bjerg G.P. 


