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Information om U17P-klassen i sæson 2020 
 
Almindelige landevejsløb 
U17P-klassen starter med U15- og U15P-klasserne, men med egen præmie- og pointrække. 
 
Pige- & Kvindeudvalget kan i samarbejde med arrangørklubben og løbets chefkommissær i 
nogle tilfælde vælge at lade U17P og U15P starte i et særskilt felt med start 1 min. efter U15-
drengefeltet. 
 
Etapeløb 
I etapeløbene Youth Tour og Tour de Himmelfart starter U17-pigerne i et særskilt U17P-felt. 
U17P-ryttere, der til dagligt kører i U17-drengeklassen, skal i disse løb deltage i U17P-klassen. 
 
DM 
Til DM i linjeløb starter U17-pigerne i særskilt U17P-felt. 
Alle piger, der i 2020 fylder 15 og 16 år, skal køre i U17P til DM i enkeltstart og linjeløb. 
 
U17-piger i U17-drengeklassen 
U17-piger, der har lyst at prøve kræfter i U17-drengeklassen, har i 2020-sæsonen mulighed for 
at vælge dette. 
U17-pigerne kører på samme vilkår som drengene og skal køre i samme præmie- og pointrække 
som U17-drengene. 
 
U17-piger, der ønsker at køre i U17-drengeklassen, skal via deres klubtræner indsende 
begrundet ansøgning til DCU’s Pige- & Kvindeudvalg på mail: 
pigeogkvindeudvalg@cyklingdanmark.dk  
 
Hvis man ønsker at køre i U17-drengeklassen fra sæsonstart, skal ansøgningen være udvalget i 
hænde senest den 13. marts 2020. 
Ansøgningerne vurderes i samråd med kvindelandstræner Tayeb Braikia. 
 
Hvis en U17P opnår tilladelse til at deltage i U17-drengeklassen, vil hun blive ændret til U17-
rytter og modtage U17-rygnummer. 
 
Ændring af status i sæsonen 
Ryttere, der enten ønsker at rykke retur i U17P-klassen eller ønsker at rykke op i U17-
drengeklassen i løbet af sæsonen, har mulighed for at ændre deres klasse to gange i løbet af 
sæsonen: 
2. juni 2020 (efter Pinsen) og 31. august (efter DM) 
 
Skriftlige ansøgninger skal være Pige- & Kvindeudvalget i hænde senest 14 dage før 
ovenstående skæringsdatoer. 
 
/DCU’s Pige-Kvindeudvalg 
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