Afholdelse af MTB løb med ”forsamlingsloft”
Herunder forslag til, hvordan der kan afvikles cykelløb, uden at myndighedernes til enhver tid
gældende ”forsamlingsloft” overskrides. Der tages udgangspunkt i, at forsamlingsloftet er minimum
50 personer, da det ellers vil give begrænset mening at stable et arrangement på benene.
Reglerne for forsamlinger i forbindelse med sportsarrangementer udendørs foreskriver, at loftet kun
inkluderer de personer, der aktivt er involveret i arrangementet. Altså ryttere, tidtagning,
indskrivning, kommissærer etc.
Tilskuere og andre gæster i skoven tæller ikke med i loftet. Arrangøren har kun ansvar for at
overholde loftet i forhold til selve arrangementet. Det er politiets opgave at opløse andre
forsamlinger, som ikke overholder loftet. Alligevel vil det dog være passende, at arrangørerne
opfordrer tilskuere/forældre/hjælpere og andre til ikke at stimle sammen.
I forbindelse med afholdelse af udendørs aktiviteter/konkurrencer vil det være muligt at afskærme
ret effektivt både i forhold til tilskuere, ryttere og ledere, så retningslinjer for afstand og
forsamlingsafgrænsning overholdes. Ligeledes vil der til hver konkurrence skulle beskrives, hvordan
øvrige retningslinjer f.eks. afspritning og brug af værnemidler, overholdes.
Generelle retningslinjer
• Den samlede konkurrencedag forløber over flere timer end normalt. Eventuelt over to dage i
stedet for over én dag. På den måde kan der planlægges mere tid mellem de enkelte klassers
konkurrencer, hvilket sikrer færre mennesker forsamlet i start/mål området på samme tid.
• Der planlægges pausetid mellem de forskellige klasser, sådan at én klasse kan nå at køre færdig og
måske endda forlade målområdet, før den næste klasse ankommer.
• Der indføres et passende loft for antallet af deltagere i hver enkelt klasse, så der er kontrol med
det samlede deltagerantal.
• Det indskærpes, at rytterne først må ankomme til start/mål området 45 minutter før starten på
deres konkurrence, og at de skal forlade området indenfor 30 minutter efter endt
konkurrencedeltagelse.
• Der arrangeres ikke omklædnings- og badefaciliteter.
• Præmieoverrækelser afskaffes midlertidigt, og der køres uden præmiepenge. Det hjælper også de
arrangerende klubber, som formentlig lider økonomisk i denne tid, da præmiepengene udgør en
betydelig post på budgettet for en løbsarrangør.
• Der kan laves særregler om, at rytterne kun må tilmelde sig konkurrencer på deres egen side af
Storebælt.
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• I forbindelse med XCO løb indskærper arrangørerne, at det er forbudt at ”snotte” eller spytte
under cykelløbene, hvis der er andre cykelryttere i nærheden.
• I stedet for dommervogne kan der opsættes åbne telte som officials og dommere benytter til
kontrol og opbevaring.
• Officials og andre frivillige instrueres nøje i den særlige konkurrenceafvikling.
Generelt
Denne vejledning anviser forslag til, hvordan MTB klubber kan afholde lokale ”for-sjov/venskabs”
konkurrencer under hensyntagen til myndighedernes gældende retningslinjer og restriktioner.
Det vil ikke på nuværende tidspunkt være muligt at afholde MTB konkurrencer, helt som vi kender
dem, men der vil være mulighed for at afholde mindre konkurrencer for mindre grupper af ryttere.
Det anbefales derfor, at konkurrencer holdes klubber imellem.
Det er op til klubben selv at afgøre, om man vil holde det som en intern konkurrence i klubben, i
samarbejde med andre klubber eller for et bestemt alderstrin på tværs af alle klubber.
Under konkurrencen gælder følgende generelle retningslinjer:
•
•
•
•
•

Forsamlingsloftet skal overholdes til en hver tid.
Alle møder op omklædt, og tager direkte hjem efterfølgende. Dvs. ingen brug af
omklædningsrum eller klublokaler.
Hvis ryttere, hjælpere/trænere/forældre har de mindste sygdomstegn, bliver de hjemme.
Ryttere skal medbringe egen håndsprit.
Klubben der afholder konkurrencen, er ansvarlig for at sikre at retningslinjerne overholdes,
og udpeger en ansvarshavende, der er tilstede under hele konkurrencen.

Praktisk
Klubben udpeger en ansvarshavende, der har til opgave at sikre at retningslinjerne overholdes under
hele konkurrencen.
Tilmelding
Det anbefales at tilmeldingen sker efter først-til-mølle-princippet i forhold til klubbens egen
maksimale kapacitet for antallet af deltagere. Yderligere kan klubben vælge kun at afholde
konkurrencer for bestemte alderstrin, for på den måde at få flest mulig fra de samme årgange til
stede. Ligeledes anbefales det, at klubber i det samme lokalområde samarbejder, og koordinerer,
hvordan de evt. skiftevis kan afholde en konkurrence for forskellige alderstrin, for på den måde at få
flest mulige med i konkurrencer uden at de samles på den samme lokalitet.
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Ankomst
Ryttere ankommer omklædt. Det anbefales, at der arrangeres forskudte mødetidspunkter for hver
gruppe, så alle ikke ankommer samtidig.
Klubfaciliteter
Klubfaciliteterne må ikke benyttes under konkurrencen og der vil ikke være mulighed for at sælge
mad, drikke eller lignende.
Hygiejne
Der skal henstilles til, at al fysisk kontakt med andre undgås. Rytterne skal selv have håndsprit med
som skal bruges jævnligt.
Konkurrencen
Konkurrencen kan udføres som klassisk XCO efter DCU’s regler om løbs tider for klasserne.
For B&U vil teknikøvelser være en oplagt mulighed at gennemføre, da afstandskravene her er enkle
at overholde.
Officials
Klubben varetager selv official rollerne under konkurrencen. Hvis der er tale om mindre ”for sjov”
konkurrencer, vil der kun være behov for et minimum af officials.
Træning/opvarmning på banen
Det anbefales, at hver klasse har en selvstændig træning/opvarmning på banen forud for
konkurrencen. Hvis det af tidsmæssige årsager ikke er muligt, vil der ikke være en
træning/opvarmning på banen forud for konkurrencen.
Stagning og start
Rytterne kaldes til start fra et stagning område, som er så stort, at afstandskravene kan overholdes.
På startstregen opstilles de med den nødvendige afstand. Praktisk vil det betyde 3-4 ryttere på hver
række og 1 meters afstand mellem rækkerne.
Efter konkurrence
Når rytterne har kørt, pakker disse sammen, og kører hjem med det samme.
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