VELKOMMEN TIL DCU BKOOL CUP 2020
Danmarks Cykle Union i samarbejde med e-Cykle Klub Danmark og Bkoolligaen.dk, byder alle
e-cykleryttere velkommen til DCU Bkool Cup 2020. Cup’en starter 1. oktober og løber til og
med 22. december, hvorefter den samlede vinder kåres. De enkelte løb samkøres med
Bkoolligaen, men deltagere i Cup’en kører i særskilt klassement.
DCU Bkool Cup 2020 stiller særlige krav til ryttere og udstyr, hvorfor det er vigtigt at læse
nedenstående propositioner grundigt igennem.
Vi glæders os til masser af godt væddeløb med Full Gazz, på virtuelle ruter rundt om i
verden.For at deltage i DCU BKOOL CUP skal man udfylde en ansøgning online. Denne bliver
behandlet og godkendt af løbsledelsen når kravene er opfyldt.
Krav og regler i DCU BKOOL CUP
• Rytteren skal registrere sig hos Danmarks Cykle Union
o Det er et krav at man er registreret hos Danmarks Cykle Union. Det gør man på:
https://www.cyklingdanmark.dk/discipliner/e-cykling/.
o Kvittering for registrering uploades som billede i forbindelse med ansøgning til
DCU BKOOL CUP. Hvis du tidligere har registreret dig, men ikke kan finde din
kvittering, så registrerer du dig blot igen.
o Registreringen hos DCU er helt gratis
• Rytteren skal have gratis licens i Bkoollligaen
o Dette er nødvendigt da løbene og ranglisteberegningen kører sammen med
Bkolligaen.
o Licensen tegnes på www.bkoolligaen.dk/license
• Man kan indtræde i DCU BKOOL CUP på et hvilket som helst tidspunkt, men kun
fremtidige løb er gældende. Der skal ansøges om deltagelse og der skal påregnes 1 uges
behandlingstid
o Ansøgningen udfyldes på dette link:
https://docs.google.com/forms/d/1xCOfKHM9cv3Uu9clkzv0HasXlmrFoFuLIBj2pU0CkA/edit?vc=0&c=0&w=1
o Rytteren modtager en mail når ansøgningen er godkendt
• Rytteren skal køre med pulsmåler i alle løb
o Resultater opnået uden registrering af puls under hele løbet, vil ikke blive
godkendt
• Rytteren skal køre på et godkendt setup af smarttrainer og powersource
o Der er ikke en udtømmende liste over hvilke trainere der er tilladt. Hovedreglen er
at enten direct-drive og wheel-on kombineret med en ekstern wattmåler er tilladt,
men løbsledelsen forbeholder sig ret til at afvise setups hvis de vurderes at være
konkurrenceforvridende.
o Man skal i forbindelse med ansøgningen oplyse hvilken trainer man kører på og
hvilken powersource man bruger.
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o Trainer og powersensor kan godt være det samme hvis man kører direct-drive
o Hvis man kører wheel-on kan trainer og powersource IKKE være den samme.
Dette betyder altså at din BKOOL Hardware ikke må fungere som powersource,
men at du skal have, og benytte, en ekstern powersource på din cykel.
o Man har lov til at have op til 2 forskellige setups at køre på. Det vil efter hvert løb
blive kontrolleret at man har kørt med det setup der er meldt ind og godkendt.
Hvis man kun vælger ét setup fra sæsonstart, har man mulighed for at tilføje et
setup mere i løbet af sæsonen.
o Bkool Smartbike er ikke tilladt
Rytteren skal have en åben profil på www.bkool.com
o I rytterens profil på bkool.com skal settings for ”Personal data”, ”Wall messages”
og "History" stå som Public, så løbsledelse/kommissær til enhver tid kan
kontrollere data fra løb
Rytterens nickname i simulatoren skal være D.XXXXX.fornavn.efternavn
o Dette gøres for at man tydeligt undervejs i løbet kan se om det er en DCU-rytter
eller ej man har tæt på sig. Rigtigt navn skal bruges for at øge gennemsigtigheden i
forhold til rytternes niveau og præstationer.
o XXXXX skal være 5 bogstaver der hurtigt identificerer rytteren, eksempelvis
D.JACOB.jacob.skovsgaard eller D.MBUND.morten.bundgaard
Rytterens vægt skal opgives korrekt og må max ændres med 1 kg om måneden på ens
profil
o Der må max ændres 1 kg i ryttervægt pr påbegyndt måned (både op og ned). Der
kan søges dispensation til større ændringer mod passende dokumentation.
Dispensation søges på e-cykling@cyklingdanmark.dk
o Ryttervægt vil blive kontrolleret online efter hvert løb
o Rytteren skal dokumentere sin vægt på et billede ved ansøgning til DCU BKOOL
CUP. Proceduren fremgår af ansøgningsskemaet. Vægten i simulatoren må rundes
ned til nærmeste hele tal.
Wattniveauer over et vist niveau kræver dokumentation
o Grænseværdierne er sat som max 5,2 w/kg i 20 min. og max 6 w/kg i 5 min. Man
kan søge dispensation for disse grænseværdier ved at dokumentere tilsvarende
præstationer fra landevejen. Dispensation skal være godkendt inden et løb for at
være gældende.
o Dispensation søges på e-cykling@cyklingdanmark.dk
Alle løb, resultater og ranglister annonceres på www.bkoolligaen.dk
o Løb der er markeret som events tæller ikke med på ranglisterne.
Pointsystem:
o Der gives point fra 250 til 1 point efter følgende model
▪ Nr 1-9: 250, 240, 230, 225, 220, 216, 212, 208, 204 point
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Nr 10: 200 point
Nr 11-n: Der tildeles point efter ens tidsmæssige afstand til nr 10. Der gives
200 point hvis man har samme tid som nr 10, og 1 point hvis man har
brugt 200% eller mere af 10.bedste rytters tid
o Løb som i længde og/eller stigning betragtes som hårdere end sædvanligt giver
enten 5 eller 10% ekstra point, rundet ned til nærmeste hele point. Løb som giver
10% i bonus vil være markeret med $$ i løbsoversigten. Løb som giver 5% i bonus
vil være markeret med $.
De optjente point kan ses på ranglisten DCU BKOOL CUP
o DCU BKOOL CUP løber fra 1.10.2020 til 22.12.2020. Rytteren med flest point
23.12.2020 kåres som vinder af DCU BKOOL CUP 2020. Der er et loft over tællende
løb til DCU-ranglisten. Loftet er på 1/3 af antal afholdte løb i Bkoolligaen generelt.
Dvs. når der forventes at være 36 løb vil point til ranglisten udgøres af de 12
bedste løb.
Rækker:
o Der udbydes både en dame- og herrerække. Det er en forudsætning at der er 5
tilmeldte og aktive ryttere i rækken for at den er gyldig.
Præmier:
o De tre bedst ryttere i de gyldige rækker præmieres med medaljer fra DCU

Sanktioner:
• Man diskvalificeres hvis man ikke har godkendt licens til Bkolligaen og er registreret hos
DCU
• Man diskvalificeres hvis man ikke kører med pulsmåler
• Man diskvalificeres hvis man ikke kører på det godkendte setup af trainer og
powersource
• Man diskvalificeres hvis man ikke kører med korrekt nickname
• Man diskvalificeres hvis man kører med en vægt der afviger mere end det tilladte
• Man diskvalificeres hvis man har kørt med mere end 5,2 w/kg over 20 min. i et løb i
DCU BKOOL CUP uden at have dispensation.
• Man diskvalificeres hvis man har kørt med mere end 6,0 w/kg over 5 min. i et løb i DCU
BKOOL CUP uden at have dispensation
• Man diskvalificeres hvis man benytter ERG-mode i løb i DCU BKOOL CUP
• Hvis ens profil viser unormale data under et løb, vil rytteren blive kontaktet af
løbsledelsen som vil bede om en forklaring. Derefter beslutter løbsledelsen om løbet er
godkendt eller diskvalificeret
Spørgsmål og klager:
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Klager og spørgsmål sendes skriftligt til e-cykling@cyklingdanmark.dk senest 48 timer efter
et løb
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