Team Cycling Ringsted og Roskilde Cykle Ring præsenterer dette års:

Youth Tour 2021

Løbet afvikles fra fredag den 30. april til søndag 2. maj 2021

Velkommen til Youth Tour 2021
Det er igen med fornøjelse at jeg som løbsansvarlig vil byde velkommen til Youth Tour 2021
Roskilde Cykle Ring og Team Cycling Ringsted har i 2021 påtaget sig opgaven med at arrangere Youth Tour etapeløb for børn
og unge på trods af udfordringer ift. coronaen.
Vi har i år ændret på ruter og opsætning af Youth Tour da vi ift. corona restriktioner måtte finde på alternativer til tidligere
år. Mulighederne for exceptionelt cykelløb er dog absolut til stede igen i 2021 da vi har bibeholdt den bakkerige rute ved
Ringsted samt kongeetapen ved Mørkemosebjerg. Vi håber, at alle ryttere får et godt etapeløb samt en god sportslig
oplevelse med hjem, fra dette års Youth Tour
Der vil være 1. etape i området nord for Ringsted fredag, 2. etape en enkeltstart i området syd for Roskilde og 3. etape et
gadeløb på lukket område i Roskilde lørdag samt 4. etape en efter danske normer
bjergrig kongeetape søndag.
Tak for den store støtte både arbejdsmæssigt og økonomisk, så en stor tak skal
lyde til sponsorer, myndigheder, alle frivillige hjælpere, politihjemmeværn samt
samaritter.
Hermed velkommen til alle deltagere i Youth Tour 2021 i Ringsted-, Roskilde-,
Lejre- og Holbæk-Kommuner.
Med sportslig hilsen
Løbsansvarlig
Roskilde Cykle Ring & Team Cycling Ringsted
Michael Wolter

Covid setup omkring løbene:
Da vi er underlagt Covid19 reglerne i samfundet, vil det desværre ikke være muligt at gennemføre Youth Tour som vi plejer.
Det betyder at der bl.a.
•
•
•
•

Ikke må være tilskuere til løbet
At der ikke må være samlet mere end 50 personer samtidig på noget tidspunkt under løbet
At der vil være specielle afleverings- og afhentningssteder
At forældre/hjælpere selv er ansvarlige for at overholde Covid regler udenfor løbsområdet, dvs. ved parkering og til
aflevering/afhentning
Løbsarrangører forbeholder sig ret til at diskvalificere ryttere hvis forældre/hjælpere ikke overholder anvisningerne fra de
løbsansvarlige. Det vil ikke blive godtgjort startgebyr.
Løbsarrangører forbeholder sig ret til at stoppe løbet hvis vi vurderer at der er gentagne overtrædelser af reglerne omkring
løbet. Det vil ikke blive godtgjort startgebyr.
Vi opfordrer alle til at få foretaget en Corona test
umiddelbart op til løbet og hvis man har symptomer på
Corona beder vi jer blive væk fra løbet.
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Starttider og distancer
Starttider:
1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Linjeløb

Enkelstart

Kriterium

Kongeetape

U19

15.44

8.00

18.42

14.17

U18

13.44

8.31

17.47

12.18

U19P

11.57

9.05

13.00

10.26

U17

11.55

9.19

16.55

12.23

U16

10.10

9.44

16.04

10.21

U17P

11.57

9.02

13.00

10.26

U15

8.00

10.48

14.44

8.00

U15P

8.02

11.09

15.24

8.05

U13

9.18

10.27

14.11

9.19

U13P

9.18

10.37

14.11

9.19

U11

9.20

10.21

13.45

9.24

U11P

9.20

-

13.45

9.24

Klasse

( ) : Foreløbige starttider for første rytter i hver klasse: Se startlister. De angivne starttider er for 1. startende rytter i klassen. mens
de øvrige tider er ca. tider. Da der kan forekomme ændringer i tidsplanen, bedes alle ryttere holde sig orienteret, og ændringer vil
blive opdateret på Facebook og hjemmesiden.
Vær altid klar til start i god tid, også til gearkontrol.

Distancer:
1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Linjeløb

Enkelstart

Kriterium

Kongeetape

U19

75,1 (10 omg)

14,5 (1 omg.)

34,9 (21 omg.)

73,9 (7 omg.)

U18

75,1 (10 omg)

14,5 (1 omg.)

34,9 (21 omg.)

73,9 (7 omg.)

U19P

60,0 (8 omg.)

14,5 (1 omg.)

24,9 (15 omg.)

63,3 (6 omg.)

U17

60,0 (8 omg.)

14,5 (1 omg.)

29,9 (18 omg.)

52,8 (5 omg.)

U16

60,0 (8 omg.)

14,5 (1 omg.)

29,9 (18 omg.)

52,8 (5 omg.)

U17P

60,0 (8 omg.)

14,5 (1 omg.)

24,9 (15 omg.)

63,3 (6 omg.)

U15

37,5 (5 omg.)

9,4 (1 omg.)

20,0 (12 omg.)

36,7 (4 omg.)

U15P

37,5 (5 omg.)

9,4 (1 omg.)

20,0 (12 omg.)

36,7 (4 omg.)

U13

22,5 (3 omg.)

9,4 (1 omg.)

15,0 (9 omg.)

27,5 (3 omg.)

U13P

22,5 (3 omg.)

9,4 (1 omg.)

15,0 (9 omg.)

27,5 (3 omg.)

U11

15,0 (2 omg.)

9,4 (1 omg.)

10,0 (6 omg.)

18,3 (2 omg.)

U11P

15,0 (2 omg.)

9,4 (1 omg.)

10,0 (6 omg.)

18,3 (2 omg.)

Klasse
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Højdemeter
Youth Tour 2021 er efter danske forhold et cykelløb med masser af højdemeter
På 1. Etape linieløb er der bakkerne på Rusgårds Bakke og Værkedvadsvej.
På 4 Etape Konge etapen bakken på Brorfeldevej , Alkestrupbakken på Tjørnedevej og Bakken på Maglesøvej op
mod mål
Det samlede antal højdemeter kan ses af skemaet nedenfor:

Links til ruter
1. etape
2. etape
2. etape
3. etape
4. etape
4. etape

Linjeløb
Enkeltstart kort
Enkeltstart lang
Gadeløb
Kongeetape - kort
Kongeetape - lang

https://www.plotaroute.com/route/993254
https://www.plotaroute.com/route/1497802
https://www.plotaroute.com/route/1497806
https://www.plotaroute.com/route/1497944
https://www.plotaroute.com/route/518229
https://www.plotaroute.com/route/983274
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km
hm
7,505
72
9,36
55
14,47
85
1,663
5
9,17
133
10,55
158

Trøjer og sponsorer
Rød førertrøje

Førerbiler

Præmiesponsor

Sponsor for den røde førertrøje: Enemærke & Petersen a/s er en landsdækkende entreprenørvirksomhed – og
markedsledende på renovering af almene boligbyggerier

Celf cykelcollege: Har du valgt 10. klasse eller erhvervsskole, så overvej at skifte til cykelcollege til august.
Du får 4xtræning pr. uge med træner, adgang til styrketræning, gratis kost og logi. Hjemrejse betalt hver weekend. Vi hjælper
med praktikplads, hvis du ikke selv finder en. Se mere på: cykelcollege.dk
Kontaktperson: Claus Westerholt. 20684394.
Takkeord til sponsorer
Ved et stort arrangement som Youth Tour er vi naturligvis afhængige af, at det lokale erhvervsliv og andre træder til som
sponsorer.
En stor tak skal lyde til Ringsted Kommune som er støtter op om Youth Tour 2021.
Tak til Enemærke & Petersen a/s der er sponsor for den røde førertrøje

Præmieoverrækkelser
Der vil umiddelbart efter hver etape være præmieoverrækkelse for nr. 1, 2 og 3 på etapen.
Førertrøje vil blive udleveret inden næste etape ved afleveringsstedet.
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1. Etape linjeløb – fredag den 30. april 2021

Højdemeter pr. omgang: 72

Linjeløb med start og mål ved i Vigersted.
Der køres med to rygnumre. og rammenummer. DCU Licensryttere medbringer egne numre til alle etaper.
Bemærk, ingen opvarmning eller færdsel på ruten - kun aktive ryttere!
Toiletvogn i Afleveringsområdet.
Færdselsloven er gældende og skal overholdes. Der er opsat udførlig skiltning, og ruten er bemandet med politihjemmeværn
og flagposter.
Der vil være Dropzoner (affaldszoner), som er tydeligt markeret med skilte i højre side:
De markerede dropzoner skal benyttes. Drop af affald andre steder på ruten medfører tidsstraf.
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Tilkørselsforhold 1. Etape linjeløb – fredag den 30. april 2021
Afsætning og afhentning af ryttere på parkeringsplads ved Vigerstedhallen på Ågerupvej.
Tilgang til startområde på Bredagervej via sti fra Ågerupvej. Rytterne skal ankomme til rytterpladsen tidligst 20 min før start
og senest 10 min før start.
Ved målgang vil ryttere blive ført af Vigersted Bygade til Vigerstedhallen på Ågerupvej. Se kort
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2. Etape Enkeltstart – lørdag den 1. maj 2021
Kort rute 9,36 km (U11-U15)

Lang rute 14,47 km (U17-U19)

Kort rute har 55hm

Lang rute har 85hm

Begge ruter har start ved hovedindgangen til Roskilde Dyreskueplads og mål inde på selve Dyreskuepladsen
Første start kl. 08.00 - alle starter med 30 sek
Startrækkefølge: U19, U18, U17P, U19P, U17, U16, U11, U11P, U13, U13P, U15 og U15P.
Startliste offentliggøres, når den foreligger fredag aften d. 30. april 2021
Alle ryttere skal ankomme til indkørsel til rytterpladsen 15 min før deres start.
Der køres med et rygnummer, som placeres på midten og rammenummer.
Bemærk, ingen opvarmning, parkering eller færdsel på ruten - kun aktive ryttere!
Parkeringsinfo se kort omkring parkering og tilkørselsforhold.
Der er toiletter i afleveringsområdet.
Færdselsloven er gældende og skal overholdes. Der er opsat udførlig skiltning, og ruten er bemandet med politihjemmeværn
og flagposter. HUSK – det er en ud/hjem rute og ryttere skal til enhver tid blive i højre side af vejen.
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Tilkørselsforhold 2. Etape Enkeltstart – lørdag den 1. maj 2021
Rytterne skal ankomme ved indkørsel til start område 10 min før deres start til indskrivning og gearkontrol. VIGTIGT: Vi beder
forældre om at holde sig væk fra startområdet, så vi hele tiden overholder reglerne for Covid19.
Ved målgang vil ryttere blive ført af vej til udgangsområdet hvor de via Kamstrupstien vil blive ført væk fra området og skal
herefter selv finde retur til deres hjælper/forældre.
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3. Etape Gadeløb – lørdag den 1. maj 2021

Der er 5hm pr omgang

Der er start og mål på Roskilde Dyreskueplads
Kriterium på 1,663 km lang rundstrækning

Der køres med to rygnumre og rammenummer.
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Tilkørselsforhold 3. etape. Gadeløb – lørdag den 1. maj 2021
Dyrskuepladsen vil blive inddelt i 2 områder – et rytterområde og et løbsområde (se kort 2). Rytterne skal ankomme i
rytterområdet tidligst 20 min før start og senest 10 min før start. Når de skal til at starte vil de blive ført ind på løbsområdet.
Når løbet er overstået vil rytterne blive ført af vej til udgangsområdet (se kort 2), hvor de via Kamstrupstien vil blive ført væk
fra området og skal herefter selv finde retur til deres hjælper/forældre.
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4. Etape Kongeetape – søndag den 2. maj 2021
Kort rute 9,17 km (U11-U15)

Lang rute 10,55 km (U17-U19)

Kort rute har 133hm, lang rute har 158hm pr. omgang.

Start og mål på toppen ved Maglesø traktørsted.
Der vil være Dropzoner (affaldszoner), som er tydeligt markeret med skilte i højre side:
De markerede dropzoner skal benyttes. Drop af affald andre steder på ruten medfører tidsstraf.

Der køres med to rygnumre og rammenummer.
Bemærk, ingen opvarmning, parkering eller færdsel på ruten - kun aktive ryttere!
Der er toiletvogn i afleveringssområdet. Der henstilles kraftigt til at benytte toiletfaciliteterne.
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Tilkørselsforhold 4. etape. Kongeetape –søndag den 2. maj 2021
Afsætning af ryttere som skal til start på Hjørnet af Algestrupvej/Tjørnedevej.
Tilgang til lukket startområde på Maglesøvej ved grusgraven ca. 5 min før start.
Afhentning af ryttere på Roskildevej for enden af Maglesøvej
Ved målgang vil ryttere blive ført af Maglesøvej til Ringstedvej for umiddelbar afhentning. Se Kort 3
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Info
RESULTATER:

Resultaterne bliver offentlig gjort hurtigst muligt via
http://resultater.cyklingdanmark.dk/resultatoversigt.php

SAMARIT:

Per Bach Lauritsen, 3115 3217

LÆGE:

Lægevagten Region Sjælland, 7015 0700

APOTEK:

Sct. Hansgade 23, 4100 Ringsted, 5761 1459

SKADSESTUE:

Slagelse Sygehus, Ingemannsvej 50, 4200 Slagelse
Akuttelefon 7015 0708

POLITIET:

Midt- og Vestsjællands-politi, Skovbogade 3, 4000 Roskilde,
Tlf.: 114 eller 4635 1448

TAXI:

Ringsted Taxa, 5767 3535

Løbsledelsen henstiller til, at de opsatte affaldsposer bliver brugt til skrald samt at toiletterne bliver benyttet.
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Løbsreglement
Youth Tour køres som individuel tidskørsel. På 1. etape, 3. etape. og 4. etape køres i alle klasser med en tidsgodtgørelse på
hhv.10, 8, 6, 4 og 2 sek. til hhv. nr. 1, 2, 3, 4 og 5.
Samlet vinder er den rytter, der har den lavest samlede køretid efter 4. og sidste etape. Ved ens samlet køretid er tiden på 2.
etape - enkeltstarten - der afgørende for den endelige placering. Hvis der stadig er ens samlet køretid, er det placeringen på
sidste etape, der er afgørende.
På etape 1, 3 og 4 vil ryttere der bliver taget med en omgang blive taget ud af løbet og får sidst gennemførte rytters tid + 5
min.
Førertrøje
Den førende rytter i det samlede klassement iføres løbets førertrøje. Førertrøjen skal bæres på alle etaper. Overtrædelse af
dette vil medføre en tidsstraf på 2 min.

For at være en del af ovenstående trøje konkurrence skal man stille til start på alle etaper.

I klasserne U11, U11P, U13, samt U13P SKAL rytteren have startet etapen for at få starttilladelse til næste
etapen.
I klasserne U19, U18, U17 og U16, U15 samt U19P, U17P og U15P SKAL rytteren have gennemført eller have
godkendt defekt for at få starttilladelse til næste etape.
For alle klasser:
Såfremt man bliver hentet med en omgang, vil man blive taget ud af etapen og få sidste mands tid +10 min – dog i
Gadeløbet vil det være sidste mands tid + 3 min.

Se i øvrigt "Defekt og Service"
Gearing

Ryttere må ikke køre med låste gear. Cyklen må maximalt må være gearet til det nedenfor anførte.

Der køres i følgende klasser og gearing:

Klasse

Årgang

m/pedalomdr.

Beskrive
U11

Drenge og Piger - der fylder 9-10 år i kalenderåret

2011-2012 5,89 m

U13

Drenge og Piger - der fylder 11-12 år i kalenderåret

2009-2010 5,89 m

U15

Drenge og Piger - der fylder 13-14 år i kalenderåret

2007-2008 6,35 m

U17

Drenge og Piger - der fylder 15-16 år i kalenderåret

2005-2006 7,01 m
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U19

Drenge og Piger - der fylder 17-18 år i kalenderåret

2003-2004 7,93 m

Gearkontrol:
Gearkontrol på 2. etape inden start for ALLE
Gearkontrol på 1., 3. og 4. etape for nr. 1, 2 og 3 på etapen. Der kan udtages flere til gearkontrol. Skal ske umiddelbart efter
målgang ved dommervogn ellers gives en tidsstraf på 1 min.
Rygnr.
På 2. etape TT må benyttes et rygnummer, på 1. etape Linieløb, 3. etape Kriterium og 4. etape Kongeetape skal begge
rygnumre benyttes. Til alle etaper skal rammenummer benyttes.
Numrene må ikke bukkes eller på anden måde ændres.
Ryttere skal på alle etaper køre med deres egen chip og rygnummer, der er registreret i forbindelse med udstedelse af
licens.

Udstyr
Rytteren skal under løb bære lukket hjelm af hårdskals-type med polstring og hagerem.
UCI's bestemmelser vedr. cyklens konstruktion er gældende for alle klasser med følgende undtagelser.
U11, U13, U15 og U17 klasser
Rytteren må ikke benytte enkeltstart-cykler, og – styr, tribøjler eller lign jfr.
DCU's regler.
Hjul skal være UCI-godkendte med minimum 12 eger.

ret til ændringer forbeholdes YT løbsledelsen

Defekt og Service
Alle klasser
Der må ikke ydes service. Billedsagelse, al anden service eller anden form for ledsagelse, er ikke tilladt, og vil medføre
diskvalifikation af rytteren.
3km reglen er ikke gældende under Youth Tour
Ved godkendt defekt (godkendes af kommissærer) får rytteren samme tid som sidst fuldførende rytter + 3 minutters
tidstillæg.

I klasserne U11, U11P, U13, samt U13P
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Ved ikke godkendt defekt får rytteren samme tid som sidst fuldførende rytter + 10 minutters tidstillæg (gælder også ved
fejlkørsel).
Ved enhver defekt SKAL dommervogn kontaktes!Startliste

Startlisterne offentliggøres på Cyklingdanmark.dk
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