TORNADO CUP 2018
Tonny fra Tornado Cykler i Odense, er et kendt ansigt ved cykelløb i det JyskFynske område. Han har igennem årene hjulpet mange ryttere der kort før start
opdager en mangel eller defekt, og man kan altid få en snak og et tilbud på cykel
eller udstyr til absolut fornuftige priser. Du kan også besøge Tonny på
www.tornadobike.dk
Det er 16. år at Tonny har ønsket at støtte cykelsporten bredt i det jysk-/fynske
Område, samt ryttere fra Sjælland er også velkommen til at deltage og har
derfor indgået et samarbejde med ungdomsudvalget om etablering af en
”UNGDOMSCUP”. U 17

Reglement:
Tornado Cup 2018 køres over 6 afdelinger. Det er åbent for alle ryttere med
gyldig licens i U17 at deltage. Hvis man i løbet af sæsonen rykker op i Junior
klassen, kan man ikke rykke tilbage, men man har stadigvæk sine point og er
med i det samlede resultat. U15 drenge ryttere som rykker op i U17 vil få dobbelt
point.
Der gives point som følgende til de 15 første i hver afdeling.
1. plads 20 point
2. plads 18 point
3. plads 16 point
4. plads 14 point
5. plads 12 point
6. plads 10 point
7. plads 9 point
8. plads 8 point
9. plads 7 point
10. plads 6 point
11. plads 5 point
12. plads 4 point
13. plads 3 point
14. plads 2 point
15. plads 1 point
Efter hver afdeling uddeles en førertrøje der skal bæres af den førende rytter i
næste afdeling. Præmiering for den samlede stilling sker først efter finalen
(sidste afdeling). Afdelingernes resultater og samlet stilling efter den enkelte
afdeling bliver offentliggjort på distrikt jylland / fyns hjemmeside (www.dcu-jf.dk).

Præmiering for den enkelte afdeling:
Der uddeles et gavekort til de første tre placerede ryttere, ud fra dagens resultat,
efter hver afdeling. Denne præmiering er uafhængig af stillingen i den samlede
cup. Gavekortene uddeles med følgende præmiesats:
1. plads: gavekort til Tornado Cykler á 300,- kr.
2. plads: gavekort til Tornado Cykler á 200,- kr.
3. plads: gavekort til Tornado Cykler á 100,- kr.
Præmierne for den samlede placering i Tornado Cup 2018 uddeles efter finalen.
For at få præmie i Tornado Cup 2018 SKAL man deltage i den sidste afdeling.
Ved point lighed i den samlede stilling, er det placeringen i den sidste afdeling
der er afgørende. De ryttere som er rykket op i Junior, skal til finalen møde op til
præmieoverrækkelse, ellers tilfalder præmien den næste rytter. Præmiering for
resultatet i den samlede stilling, efter sidste afdeling, udbetales i kontanter med
følgende sats:
1. plads: 1000,- kr.
2. plads: 800,- kr.
3. plads: 600,- kr.
4. plads: 500,- kr.
5. plads: 400,- kr.
6. plads: 300,- kr.
7. plads:250,- kr.
8. plads: 200,- kr.
9. plads: 150,- kr.
10.
Plads: 100,- kr.
Man kan følge med i den samlede stilling på distriktets
hjemmeside. WWW.DCU-JF.DK
TORNADO CYKLER og Distrikt Jylland/Fyn’s Børne- og Ungdomsudvalg ønsker
alle en rigtig god og spændende sæson.

