INVITATION BANECYKLING
Kære ryttere, klubber og forbund
Det er med stor fornøjelse at Cykling Odense kan invitere alle danske og udenlandske U13, U15, U17 og
U19 ryttere til en kombineret træningslejer og stævne, som en del af den 4. udgave af HCA City Games.
HCA City Games er en multisport event, der hvert år afvikles i uge 32 i Odense og på Fyn, primært for
aldersgruppen 10-18 år.
I 2015 er der ud over cykelsporten, også tilsagn fra følgende idrætter: Amerikansk fodbold, Fodbold, Golf,
Minigolf, Ridning, Streetsport, Tennis, Trampolin, TeamGym og Vandpolo.
Arrangør
Banecykling ved HCA City Games arrangeres af Cykling Odense, v. Claus Rasmussen, e-mail.
clausr@stofanet.dk, Mob. +45 20 32 73 83
Dato
Træningssamlingen og stævnet afvikles fra tirsdag den 4. august til søndag den 9. august 2015
Trænings og konkurrencested
Træning og stævne foregår i Odenses nye cykel arena, i Odense Idrætspark, Højstrupvej 5, 5200 Odense V
Aldersgrupper
Træningssamlingen og stævnet er åbent for alle danske og udenlandske ryttere i aldersgrupperne U13,
U15, U17 og U19, af begge køn.
Træningslejr og konkurrencen
Alle deltagere tilbydes to daglige træninger på banen, af minimum 1½ time, onsdag og torsdag. Fredag er
der minimum en træning af 1½ time, afhængig af deltagerantallet til konkurrencerne.
Lørdag konkurreres der i flere forskellige discipliner. Bla. pointløb, scratch m.v. i de nævnte 4 klasser, opdelt
efter køn. Ved mange deltagere, afvikles der kvalifikation/konkurrencer fredag eftermiddag.
Andre aktiviteter
Arrangementet tilbydes med eller uden forplejning og overnatning, se mulighederne under forplejning og
pris.
Derudover er deltagerne med i de fælles arrangementer der er arrangeret i regi af HCA City Games, se
efterfølgende program. Endvidere er der en HCA T-shirt til alle deltagere.
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PROGRAM
Hermed følger det foreløbige program:
Program
Tirsdag den 4. august
18.00 –
Ankomst og indkvartering for deltagere der skal overnatte
Onsdag den 5. august
09.00 – 17.00 Træning
Torsdag den 6. august
09.00 – 17.00 Træning
19.00
Afgang med bus til Åbningen
19.30 – 21.00 Parade og åbning i Munke mose
Fredag den 7. august
09.00 – 17.00 Træning og evt. konkurrence
19.00 – 21.30 Garden Party i Odense Zoo. Besøg i Odense Zoo for alle deltagere i HCA City Games efter
havens officielle lukketid.
Lørdag den 8. august
09.00-17.00 Stævne med afsluttende præmieoverrækkelse
14.00
Seneste tidspunkt hvor klasselokaler skal være ryddet.
20.00-22.00 Sodavandsdiskotek for alle deltagere ved HCA City Games
Søndag den 9. August
Afrejse
Reglement
Stævnet afvikles efter Danmarks Cykel Unions regler og UCI regler, med undtagelser nævnt i denne
invitation.
Præmier
Nummer et, to og tre I hver række får overrakt henholdsvis en guld, sølv og bronze medalje. Alle deltagere
vil modtage et diplom.
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FORPLEJNING OG OVERNATNING
Forplejning og overnatning
For deltagere fra andre klubber tilbydes forplejning og overnatning, fra tirsdag til søndag.
Første måltid er onsdag morgen og sidste er søndag morgen.
Der serveres god, sund og rigelig, morgenmad, frokost, aftensmad.
Overnatning arrangeres på nærliggende skole på egen luftmadras/liggeunderlag, fra tirsdag-søndag.
For deltagere, der kun ønsker at deltage i Konkurrencerne lørdag (evt. fredag) kan der arrangeres
overnatning fra fredag til lørdag og lørdag til søndag, samt evt. forplejning.
Cykling Odense tilbyder desuden overnatning i egen overnatningsfacilitet ”Cytellet” til kr. 800 pr. værelse,
maks. 4 personer.
Der er lavet aftale med hoteller i Odense City om overnatning til
kr. 550,- for enkelt værelse, incl. morgenmad
kr. 650,- for dobbelt værelse incl. morgenmad
kr. 750,- for trippelt værelse incl. morgenmad
Ovennævnte priser er pr. nat pr. værelse.
Deltagerpris:
Prisen for deltagelse i træning og stævne er kr. 1.550,00 pr. deltager som indeholder følgende:
 4 dages intensiv, kvalificeret træning og konkurrencer
 Måltider (første måltid onsdag morgen og sidste søndag morgen)
 Overnatning på skole
 Socialt samvær
 Deltagelse i parade og åbning
 Gardenparty i ZOO
 Afslutningsparty
 Transport
 HCA City Games T-shirt
For klubbens egne ryttere og deltagere fra andre klubber der ønsker hotelovernatning, overnatning på
Cytellet, eller selv arrangerer overnatning, kan der fratrækkes kr. 250,00 pr. deltager, fra ovennævnte pris
Ved forhåndstilmelding før den 1. marts 2015, ydes der kr. 150,- rabat på ovennævnte priser.
(Forhåndstilmeldingen er ikke bindende)
Ønskes alene deltagelse i konkurrencerne lørdag (evt. fredag) koster dette kr. 175,- incl T-shirt og
deltagelse i Farvel-partyet. Overnatning på skole fra fredag til lørdag og lørdag til søndag, på egen
luftmadras/liggeunderlag, kan arrangeres for kr. 100 pr. person, pr. nat, incl. morgenmad.
Aftensmad fredag incl. ”Garden party” i Odense Zoo kr. 125,-. Frokost og aftensmad lørdag kr. 150,-
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TILMELDING
Tilmelding og yderligere info
Er der behov for yderligere info kan klubben kontaktes Mob. +45 20 32 73 83, eller på e-mail
clausr@stofanet.dk, hvortil tilmeldingen også skal sendes. Sidste frist for tilmelding er den 1. juni 2015.
Der er en deltagerbegrænsning på 100 aktive til træningsdelen, som tildeles efter først til mølle princippet.
Tilmeldinger efter 1. juni mod betaling af ekstra gebyr, hvis der er plads.
Ved tilmelding oplyses navn, køn og fødselsdato. For trænere/leder/voksne oplyses navn og funktion.
Slutteligt bedes kontaktinfo og ansvarlig person under stævnet oplyst.
Bestilling af hotel /deltagelse uden overnatning oplyses ved tilmeldingen.
Betaling:
Sidste frist for betaling er 15. juli 2015, på baggrund af fremsendt faktura fra Cykling Odense.
Forsikring
Forsikring er deltagernes eget ansvar og Cykling Odense og HCA City Games kan ikke gøres ansvarlig for
uheld under arrangementet
Hjemmeside og facebook
www.hcacitygames.com

På gensyn i Odense
Venlig hilsen

Cykling Odense
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