
MIP05.2017 

1 

 

BMX Løbsudvalgets Nyhedsbrev #1-2017 
 

Indholdsfortegnelse 

1. Haderslev BMX Klub valgt til afholdelse af CSW Cup afd. 7+8 

2. National løbsansøgning 2018 

2. Præcisiering & fortolkning af Technical Guide for Car Steam Wash Cup 

_____________________________________________________________________ 

 

1. Haderslev BMX Klub valgt til afholdelse af CSW Cup afd. 7+8 

Det er med stor beklagelse at Løbsudvalget desværre må informere om at Feldborg BMX har trukket sig fra 

afholdelse af Car Steam Wash Cup 2017 grundet manglende ressourcer til at gennemfører løbene på 

forsvarligvis. 

Løbsudvalget har valgt at Haderslev BMX Klub erstatter Feldborg BMX som løbsarrangør. I valget af 

Haderslev BMX Klub har løbsudvalget lagt vægt på at Haderslev tidligere har ansøgt om national 

løbstildeling for sæsonen 2017. 

2. National løbsansøgning 2018 

Skema til ansøgning af nationale løb i 2018 er udsendt til alle klubber på danskbmx@danskbmx.dk. Hvis man 

ikke har modtaget mailen, kan skema ses på BMX udvalget under dokumenter. 

Vær opmærksom på at deadline for ansøgning er 1. juli 2017. 

3. Præcisering & fortolkning af Technical Guide for CSW Cup 

Nummerplader til Open-Pro klasser: 

Open-Pro klasserne er Challenge-klasser, hvor Championship-ryttere også har mulighed for at deltage. Dette 

betyder at Open-Pro klasser skal kører med Challenge-nummerplader i henhold til Sportslige Regler 2017. I 

den forbindelse gøres der opmærksom på at Championship ryttere i henhold til DCUs Sportslige Regler 2017 

har lov til at deltage med Championship nummerplader. 

Open-Pro Junior Men/Elite Men: Gul nummerplade med Sorte tal 

Open-Pro Junior Women/Elite Women: Blå nummerplade med Hvide tal 

Klassesammenlægning og undtagelser: 

Kommissæren kan med udgangspunkt i en sportslig vurdering fravige klassesammenlægning eller fravige fra 

minimumskravet på 5 deltagende ryttere i en løbsklasse. Eksempelvis vil det ikke være sportsligt korrekt at 

piger 5-12 år lægges sammen til en samlet klasse. 

 

Udlejning af transpondere: 

Det vil være muligt at leje transpondere til løb. Dette skal håndteres af den løbsansvarlige klub og skal 

fremgå af invitationen til løbet. Løbsudvalget opfordrer til at løbsarrangerende klubber samarbejder med 

DCU Distrikt Øst/Vest om at have 5-10 transpondere til rådighed for udlejning ved hvert løb. 

Præmiering: 

Technical guide specificere at præmiering kræver man har deltaget og fuldført løbene. Der har i denne 

sammenhæng været rejst tvivl om en rytter har fuldført løbet, såfremt den pågældende er udgået med DNF. 

Alle ryttere som har optjent point på en given dag anses for at have deltaget og fuldført løbet, såfremt de 

ikke er blevet diskvalificeret (ex. af manglende fremmøde til B-finale uden afbud). 
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Har to ryttere har opnået samme placering/point til præmiering vil bedste A-finale placering være gældende. 

Såfremt der forsat er lighed imellem to ryttere vil det være bedste placering i seneste heat som vil være 

afgørende for præmiering. 

Transpondere & Målfoto: 

MyLaps Pro-chip transpondersystem er et af de bedste verden og anvendes til international events i mange 

sportsgrene. Transpondermålingerne har en usikkerhed på kun 0,004 sekunder. For at tage hensyn til 

usikkerhed ved transpondermålinger er beregnerprogrammet automatisk sat til at udtage alle registreringer 

under 0,012 sekunder til målfoto. Typisk for et løb med 2-300 deltagere er at der vil være ca. 5-8 

registreringer i intervallet 0,004-0,011 sekunder og ca. 0-2 registreringer under 0,004 sekunder. 

For at øge kvaliteten af målingerne opfordrer løbsudvalget arrangørklubberne i Technical Guide til at 

supplere tidtagning med målfoto som nævnt i Technical Guide. Løbsudvalget vil se på muligheden for at 

planlægge et kursus til frivillige til håndtering af målfotoopgaven ved de store løb. 

Desuden indskærpes det at transpondere skal monteres korrekt på cyklen. Altså udvendig på forgaflen i 

venstre side, så langt nede imod narvet på cyklen. Ukorrekt monterede transpondere vil risikere at blive afvist 

deltagelse i løbet.  

Gate-assistance til mindre børn: 

I henhold til Sportslige Regler 2017 er det ikke længere tilladt for forældre eller holdledere at følge de 

mindre børn i park-ferme eller på gaten ved større løb (National Cup, DM, SM og JM). Reglen følger 

internationalt reglement og praksis. Arrangørklubben skal til de store løb tilsikre at der minimum er en 

dedikeret official til at overvåge og sikre at de små børn (5-7 år) har en god oplevelse ved i park-ferme og på 

gaten. 

Licens til holdledere: 

Holdledere skal have Team Manager licens i henhold til Sportsligt Regler 2017. Kun holdledere med indløst 

licens vil kunne være holdleder. I et begrænset omfang vil en klub kunne have en person med på oplæring 

uden Team Manager licens. Dette skal godkendes af kommissæren til løbet, og person må kun udelukkende 

agerer som observatør. Såfremt en person har indløst licens til ”Coach” sidestilles dette i denne 

sammenhæng med en Team Manager licens. 

Rettelse til tilmelding ved CSW Cup og DM 

Såfremt man opdager at man er tilmeldt med forkerte oplysning kan man sende en mail til 

race@danskbmx.dk med rettelser. Tilmeldingslister for CSW Cup og DM vil blive offentliggjort på CSW Cup 

facebook-side, samt udsendt til holdledere på 2 nye mail-lister som klubberne kan tilmelde deres holdledere 

på. 

Sidste frist for indmelding af ændringer er to timer før løbsstart. Det vil sige kl. 11 lørdag og kl. 9 søndag.  

Holdledere Distrikt Vest: teammanager-west@danskbmx.dk 

Holdledere Distrikt Øst: teammanager-east@danskbmx.dk 

Tilmelding til de nye holdleder-lister sker ved kontakt til race@danskbmx.dk  

 

De bedste hilsner 

Løbsudvalget 

bmxrace@danskbmx.dk 
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