Information vedrørende VM i e-cykling 2020
2020 UCI Esports World Cycling Championships afholdes på Zwift platformen den 8. og 9.
december 2020.

Tildeling af pladser
Der afholdes VM både for damer og for herrer. På baggrund af antal brugere i Zwift, og UCIs
landevejsrangliste pr. Juni 2020, er de 100 pladser i hvert felt blevet fordelt mellem 13 lande for
damerne, og 20 lande for herrerne. Danmark er desværre ikke blevet tilbudt pladser i damernes
felt. I herrernes er vi blevet tilbudt tre pladser, som vi har takket ja til. Efter deadline for
opstilling af hold den 16. oktober, tildeles evt. resterende pladser som wildcards til ryttere
udvalgt af UCI.

Krav til ryttere
Der stilles fra UCIs side flg. krav til deltagende ryttere:
1. Rytteren har en gyldig konkurrencelicens ved DCU (ikke motionslicens).
2. Rytteren er underlagt et godkendt antidoping program.
3. Rytteren er minimum level 5 i Zwift.
4. Rytteren kører på den trainer som stilles til rådighed(mærke/model pt. ukendt).
5. Rytteren skal video dokumentere vægt og højde.

Iagttagelsesløb
Der afvikles tre iagttagelsesløb hhv. d. 23/9, 30/9 og 7/10 kl. 19.45. Se mere på
https://www.feltet.dk/nyheder/vil_du_med_til_vm_feltetdk_og_dcu_lancerer_iagttagelsesloeb/
Iagttagelsesløbene har til formål at sætte e-cykling udvalget i stand til at kunne vurdere
kandidater til landsholdet. Der er ikke krav om deltagelse i iagttagelsesløb for at kunne blive
udtaget.

Udtagelse til landsholdet
Udtagelsen foretages af Danmarks Cykle Unions e-cykling udvalg som udvælger en bruttotrup,
bl.a. på baggrund af iagttagelsesløb, men også på udvalgte rytteres øvrige præstationer. Det er
vigtigt at ryttere i iagttagelsesløb kører med korrekt vægt og højde, samt kalibreret og retvisende
udstyr. Ryttere i bruttotruppen kan blive bedt om at redegøre for anvendt udstyr, og
dokumentere vægt/højde.
DCU udtager 3 ryttere + 1 reserve til landsholdet
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For at komme i betragtning til landsholdet skal du som rytter:
1. Give DCU skriftlig besked om, at du gerne vil i tages i betragtning til landsholdet
2. Give DCU følgende data: navn, adresse, mail, tlf, fødselsdato, evt klub, evt UCI ID, link til
Zwiftpower profil, anvendte power sources+ trainer, link til offentlig stravaprofil.
3. Være indforstået med, at landsholdet kører VM live i Idrættens Hus, Brøndby (9. Dec
2020)
4. Registrere sig ved DCU e-Cykling her: https://www.cyklingdanmark.dk/discipliner/ecykling/
5. Acceptere at være en del af Anti Doping Danmarks prioriterede liste og underlagt
”whereabout ordningen” (ADAMS) fra 16/10 til 31/12 2020.
a. https://www.antidoping.dk/undervisning/faq-ofte-stillede-sporgsmal/faqwhereabouts-og-adams
Punkt 1,2,3 sendes til ecykling@cyklingdanmark.dk

Afvikling af VM
Ruten er 52 km., og indeholder 626 højdemeter. Der køres 5 runder på Hilly Route Reverse, og
sluttes på toppen af vulkanen. Alle powerups er tilgængelige, og forskelle i udstyr er
neutraliseret.

Tidsplan
23. september
30. september
7. oktober
16. oktober
Oktober/November
19. oktober
30. oktober
16. oktober – 6. november
72 timer før løbet
8-9 december

Iagttagelsesløb #1
Iagttagelsesløb #2
Iagttagelsesløb #3
Endelig offentliggørelse af landsholdet
Div. testløb
Teknisk event guide udgives
Startlisten incl. Wildcards offentliggøres
Hardware distribueres til ryttere
Deadline for upload af højde og vægt videoer
VM

Yderligere information
UCI website: https://www.uci.org/cycling-esports
DCU e-cykling på Facebook: https://www.facebook.com/EcyklingDCU
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