
	  	  	   	  
	  

RE	  SportEvent	  Group	  
Arrangør	  af	  Cykelstafetten	  Spar	  Nord	  og	  Carlos	  Sastre	  Classic	  
Ole.egeblad@cykelstafetten.com	  henrik@cykelstafetten.com	  	  

www.cykelstafetten.com	  -‐	  https://www.facebook.com/cykelstafetten/	  www.carlossastreclassic.dk	  	  

Velkommen	  til	  Carlos	  Sastre	  Classic	  og	  Cykelstafetten	  Spar	  Nord	  Triatland	  Rebild	  2017	  
	  
Vi	  glæder	  os	  rigtigt	  meget	  over	  I	  vil	  være	  med	  til	  den	  første	  afdeling	  af	  Cykelstafetten	  Spar	  
Nord	  Triatland	  Rebild	  og	  Carlos	  Sastre	  Classic.	  
	  
Vi	  har	  gjort	  os	  umage	  for,	  at	  I	  alle	  får	  en	  god	  oplevelse.	  
	  	  
Der	  er	  fælles	  informationer	  for	  begge	  events	  samt	  løbsspecifikke	  i	  denne	  info-‐mail.	  	  
	  
Begge	  løb	  er	  motionscykelløb	  og	  der	  vil	  være	  plads	  til	  jer	  alle	  –	  både	  dem	  som	  kører	  rigtigt	  
hurtigt,	  dem	  der	  kører	  knap	  så	  hurtigt	  og	  dem	  som	  slet	  ikke	  kører	  hurtigtJ	  
	  
Vi	  har	  gjort	  alt	  for,	  at	  I	  er	  sikret	  bedst	  muligt	  ude	  på	  ruten	  –	  men	  i	  sidste	  ende	  er	  det	  mest	  op	  
til	  jer	  selv	  og	  de	  andre	  deltagere	  hvordan	  det	  forløber.	  
	  
Følg	  derfor	  gerne	  disse	  simple	  råd:	  

-‐ Hold	  til	  højre	  så	  bagfrakommende	  kan	  passere	  uden	  problemer	  
-‐ Vær	  opmærksom	  ved	  forbi-‐kørsel	  af	  langsommere	  deltagere	  –	  det	  er	  ikke	  sikkert	  de	  

har	  set	  dig	  
-‐ Følg	  ALTID	  alle	  henvisninger	  fra	  officials	  på	  ruten	  –	  de	  er	  der	  for	  at	  sikre	  en	  smidig	  

afvikling	  
-‐ Smid	  ALDRIG	  affald	  –	  det	  kan	  lægges	  i	  en	  affaldspose	  når	  du	  er	  færdig	  med	  din	  tur	  og	  

der	  vil	  være	  en	  dropzone	  ved	  mål/skiftezonen	  
-‐ Vær	  specielt	  opmærksom	  i	  skifte/målzonen	  ud	  for	  RebildPorten	  –	  kør	  ikke	  stærkere	  

end	  du	  kan	  styre	  cyklen	  og	  vær	  opmærksom	  på	  dem	  som	  ikke	  skal	  skifte	  
	  
Generel	  info:	  
	  
Program:	  http://cykelstafetten.com/program-‐carlos-‐sastre-‐classic/	  	  
	  
Nummerudleveringen	  finder	  sted	  i	  Spar	  Nord-‐teltet	  ved	  RebildPorten	  fra	  kl.	  08.00	  Det	  vil	  
være	  muligt,	  at	  eftertilmelde	  mod	  et	  ekstra	  gebyr	  på	  100	  kr.	  pr.	  deltager.	  
	  
Parkering	  og	  transport:	  	  
Der	  er	  en	  meget	  fin	  parkeringsplads	  tæt	  på	  RebildPorten	  for	  enden	  af	  Cimbrervej	  
https://map.krak.dk/?c=56.831481,9.843493&z=17	  Der	  må	  IKKE	  parkeres	  ved	  Comwell	  
(med	  mindre	  man	  overnatter	  der)	  og	  ej	  hellere	  ved	  RebildPorten.	  
	  
	  
Cykelopbevaring	  under	  løbet:	  	  
Cykelopbevaring	  sker	  på	  eget	  ansvar	  –	  så	  vær	  gerne	  opmærksom	  på	  din	  egen	  cykel	  men	  også	  
andres.	  Ser	  du	  noget	  som	  kunne	  være	  et	  cykeltyveri	  eller	  lignende	  så	  tag	  fat	  i	  en	  official.	  
	  
Omklædning:	  	  
Der	  er	  desværre	  ikke	  omklædningsfaciliteter.	  	  
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Forplejning:	  	  
Vi	  sørger	  for	  lidt	  sukkervand	  og	  bananer	  under	  løbet	  –	  skal	  I	  bruge	  andet	  må	  I	  selv	  sørge	  for	  
det.	  Efter	  løbet	  er	  der	  to	  pølser	  m/brød	  serveret	  ved	  Rebildhus	  samt	  en	  sodavand	  eller	  en	  
Low	  Alcoholic	  Ale	  Cut	  fra	  danske	  TeeDawn.	  
	  
Der	  kan	  købes	  ekstra	  mad	  og	  drikke	  m.v.	  hos	  http://www.rebildhus.dk	  under	  og	  efter	  løbet.	  
	  
Mekanikerservice:	  
MAVIC	  er	  på	  plads	  og	  kan	  hjælpe	  med	  begrænset	  service	  
	  
Starten:	  
Afhængigt	  af	  deltagerantallet	  vil	  starten	  finde	  sted	  et	  af	  to	  følgende	  steder	  

-‐ Med	  ”få”	  deltagere:	  Ud	  for	  RebildPorten	  
-‐ Med	  ”mange”	  deltagere:	  Nedenfor	  den	  store	  bakke	  op	  mod	  RebildPorten	  

(Rebildvej/Hulvejen)	  
-‐ Det	  præcise	  startsted	  vil	  blive	  annonceret	  senest	  lørdag	  d.	  2.9.	  på	  

https://www.facebook.com/cykelstafetten/	  	  
	  

-‐ FOR	  CYKELSTAFETTEN	  SPAR	  NORD	  TRIATLAND	  REBILD	  
o Hvert	  hold	  skal	  vælge	  én	  deltager	  der	  kører	  første	  tur	  og	  hun/han	  skal	  være	  

klar	  senest	  09.45	  ved	  startstedet.	  Tiden	  starter	  præcis	  kl.	  10	  og	  alle	  deltagere	  
registreres	  således	  når	  de	  kører	  gennem	  Spar	  Nord	  Portalen.	  

	  
Sikkerhed	  
Sikkerheden	  har	  vores	  højeste	  prioritet.	  Ruten	  vil	  være	  så	  godt	  som	  mandsopdækket	  hele	  
vejen	  rundt.	  MC	  Marshalls	  vil	  følge	  løbet	  på	  nærmeste	  hold	  og	  sikre	  en	  forsvarlig	  og	  smidig	  
afvikling.	  Der	  skal	  dog	  altid	  udvises	  stor	  agtpågivenhed	  –	  vejene	  er	  sikret	  men	  ikke	  
lukket.	  HOLD	  ALTID	  TIL	  HØJRE	  OG	  ALDRIG	  OVER	  I	  VENSTRE	  VEJBANE!!!	  
	  
Rigspolitiets	  Idrætsforening	  er	  teknisk	  partner	  og	  vil	  stå	  for	  den	  praktiske	  afvikling	  samt	  
sikkerheden.	  Jørgen	  Guldborg	  fra	  Rigspolitiets	  Idrætsforening:	  “Sikkerheden	  har	  højeste	  
prioritet	  for	  arrangørerne,	  så	  Cykelstafetten	  Spar	  Nord	  og	  Carlos	  Sastre	  Classic	  bliver	  afviklet	  
smidigt	  med	  et	  minimum	  af	  gener	  for	  dem,	  der	  bor	  i	  nærheden	  af	  ruten.	  ”Vi	  stiller	  med	  
motorcykler	  fra	  MC	  Task	  Force,	  som	  tager	  sig	  af	  afvikling	  og	  sikkerhed.	  Vi	  har	  stor	  erfaring	  
med	  afvikling	  af	  events,	  og	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  give	  deltagerne	  et	  sikkert	  cykelløb	  og	  sikre	  en	  
smidig	  afvikling.”	  
	  
Regler	  
Reglerne	  for	  Cykelstafetten	  Spar	  Nord	  Triatland	  Rebild	  er	  simple:	  
	  

– Alle	  deltagere	  på	  de	  enkelte	  hold	  skal	  køre	  mindst	  én	  omgang	  –	  ellers	  er	  det	  op	  til	  
holdene	  at	  bestemme,	  hvor	  mange	  omgange	  man	  hver	  især	  kører	  

– Alle	  skal	  køre	  på	  en	  cykel	  uden	  hjælpemidler	  af	  nogen	  art	  (eksempelvis	  el-‐motor	  eller	  
dopingJ	  )	  
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– Alle	  skal	  køre	  med	  godkendt	  cykelhjelm	  –	  ingen	  start	  uden	  cykelhjelm	  og	  ingen	  tri-‐styr	  
	  
Stafetskiftet	  
Skiftezonen	  er	  et	  ”Pit-‐system”	  (kendt	  fra	  bl.a.	  Formel	  1),	  hvor	  de	  deltagende	  hold	  placeres	  i	  
båse,	  hvorfra	  alle	  skift	  skal	  foretages	  .	  DER	  SKAL	  VÆRE	  FYSISK	  KONTAKT	  MELLEM	  
RYTTERNE	  FOR	  AT	  ET	  SKIFT	  ER	  FORETAGET	  KORREKT.	  De	  enkelte	  holds	  pit-‐boks	  kan	  ses	  
ved	  indskrivningen.	  
	  
Husk	  det	  er	  helt	  op	  til	  hvert	  enkelt	  hold	  hvordan	  man	  planlægger	  sit	  løb.	  Skifter	  man	  efter	  en	  
omgang	  –	  kører	  man	  to	  eller	  noget	  mere	  snedigt	  –	  det	  er	  helt	  op	  til	  jer.	  Husk	  blot,	  at	  ALLE	  
deltagere	  på	  holdet	  skal	  køre	  mindst	  én	  omgang.	  
	  
Regler	  for	  Carlos	  Sastre	  Classic	  

– Alle	  skal	  køre	  på	  en	  cykel	  uden	  hjælpemidler	  af	  nogen	  art	  (eksempelvis	  el-‐motor	  eller	  
dopingJ	  )	  

– Alle	  skal	  køre	  med	  godkendt	  cykelhjelm	  –	  ingen	  start	  uden	  cykelhjelm!	  –	  og	  ingen	  tri-‐
styr	  

– Vi	  er	  desværre	  nødt	  til,	  at	  lukke	  for	  yderligere	  udkørsel	  på	  rundstrækningen	  kl.	  14.45.	  
	  
Tidstagning	  med	  chip	  og	  montering	  af	  startnr.	  
Din	  chip	  er	  en	  del	  af	  dit	  startnummer.	  Din	  tid	  bliver	  registreret,	  når	  du	  passerer	  start-‐	  og	  
målstregen	  ved	  Spar	  Nord	  Portalen.	  Startnummeret	  placeres	  synligt	  på	  styret,	  og	  det	  er	  
deltagenes	  eget	  ansvar,	  at	  placere	  det	  udleverede	  nummer	  korrekt.	  
	  
Resultatliste	  og	  forvarsling	  under	  løbet	  
For	  foden	  af	  den	  store	  bakke	  op	  mod	  RebildPorten	  (ca.	  600	  m.	  før	  skiftezonen/mållinjen)	  vil	  
der	  være	  placeret	  en	  forvarsling.	  På	  nedenstående	  link	  kan	  man	  se	  hvornår	  ens	  kørende	  
holdkammerat	  passere	  –	  hvor	  der	  også	  kan	  ses	  resultater.	  
	  
Cykelstafetten:	  http://my4.raceresult.com/77152/results?lang=dk#0_226F71	  	  
	  
Carlos	  Sastre	  Classic:	  http://my5.raceresult.com/77373/results?lang=dk#0_8CD0D5	  	  
	  
King	  of	  Mountain	  
Alle	  vil	  få	  en	  ”King	  of	  the	  Mountain”	  tid	  –	  målt	  mellem	  forvarsling	  og	  mållinjen.	  
	  
Depot	  
Der	  vil	  være	  et	  depot	  tæt	  på	  skiftezonen,	  hvor	  man	  kan	  få	  påfyldt	  sin	  drikkedunk	  med	  
sukkervandvand	  og	  der	  vil	  være	  bananer.	  
	  
VIND	  EN	  PRONGHORN	  RACER	  TIL	  19.000	  kr.	  
Alle	  deltager	  i	  lodtrækningen	  om	  en	  Pronghorn	  Racercykel	  til	  19.000	  kr.	  Eneste	  betingelse	  er,	  
at	  man	  er	  til	  stede	  ved	  lodtrækningen	  efter	  præmieoverrækkelsen.	  Trækkes	  dit	  navn	  og	  du	  er	  
kørt	  hjem	  –	  så	  er	  det	  bare	  ærgerligtJ	  
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Ruten	  (Samme	  rutte	  til	  de	  to	  løb)	  
	  
http://cykelstafetten.com/ruten-‐rebild/	  	  
	  

	  
	  
	  
Vi	  ønsker	  jer	  en	  fantastisk	  dag	  I	  det	  skønne	  Triatland	  RebildJJ	  	  	  
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Arrangørerne	  Cykelstafetten	  Spar	  Nord	  Triatland	  Rebild	  og	  Carlos	  Sastre	  Classic	  
	  
	  
Henrik	  Kirk	  og	  Ole	  Egeblad	  


