DM PARACYKLING 2022
SØNDAG 28. august
Øsby, Haderslev

Kære paracykelryttere, klubber, trænere, familie samt cykelinteresserede
Søndag den 28. august afholdes der Danmarksmesterskaber i Paracykling 2022. I år finder det sted i
Øsby, med start og mål på Flovtvej /Øsby Stadionvej. Afvikling af arrangementet sker i et samarbejde
mellem Haderslev Starup Cykelklub, Parasport Danmark og Dansk Håndcykelklub.
I får her muligheden for at køre mod og opleve de bedste danske paracykelryttere i deres respektive
discipliner, og vi håber på nogle spændende løb. Der kåres samlede DM vindere i de fire cykeltyper
samt forbundsmestre i de enkelte klasser. For at komme på resultatlisten skal ryttere gennemføre både
enkeltstart og linjeløb.
Deltagelse i DM kræver en klassifikation og gyldig DCU licens for 2022. Du skal tilmelde dig senest
mandag d. 22. august – se nedenfor.
Programmet for dagen er:
Kl. 08.30
Ankomst og registrering: Øsbyhallen 3, 6100 Haderslev
Kl. 09.30

Information og udlevering startnumre

Kl. 10.30

Enkeltstart (Rækkefølge offentliggøres senest d. 26. august på Sportstiming)
Ryttere skal møde 15 min. før deres egen start til biketjek.

Kl. 13.30

Linjeløb (1 time + 1 omgang)
Ryttere skal være klar til lineup 13.15.

Kl. 15.30

Præmieoverrækkelse

DM i Paracykling køres i følgende klasser:
C-klassen er de 2-hjulede (C1 til C5)
T-klassen er de 3-hjulede (T1 og T2)
B-klassen er synshandicappede (B1 til B3)
H-klassen er håndcykler (H1 til H5)

Tilmelding:
Du skal tilmelde dig senest mandag d. 22. august her: Sportstiming - DM Paracykling 2022
Du skal som minimum have en DCU basislicens for at deltage.
Deltagerbetaling: Deltagerpris for begge løb er 250 kr. Efter præmieoverrækkelsen vil alle deltagere få
en sandwich og en drik, som enten kan nydes sammen eller bruges til at fylde depoterne op på
hjemturen. Der vil være kaffe i løbet af dagen.
Ruten - https://ridewithgps.com/routes/40201725

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.

Flovtvej vil være ensrettet i retning mod Øsby under løbene.
Øsby Kirkevej vil være spærret fra købmanden mod Øsby Søndergade under løbene.
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, Teis Gröflin Corneliussen på mobil:
40181720 eller mail: tgc@parasport.dk
Andet:
- Der vil være mulighed for at klæde om i Øsbyhallen 3, 6100 Haderslev
- Der vil være 2 pavillioner tæt på start og målområdet. Ta evt. egne campingborde- og/eller stole
mv. med

Kontaktpersoner:
Er der spørgsmål, kommentarer eller andet, venligst kontakt:
Teis Gröflin Corneliussen
Parasport Danmark
Email: tgc@parasport.dk
Mobil: 40181720

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

