Referat fra møde mlm BMX udvalget og løbsudvalget d. 3. maj 2017.
Deltagere: Anders Saabye, Silje Rubæk, Hans Storm og Hanne Feldt
Afbud fra: Torben Ugleholdt, Joy Nordkvist og Tina Gylling
1. Forslag om, at overdrage ansvar for NC og DM til Løbsudvalg (Hans)
Formålet med BMX udvalget er at udvikle sporten ikke at drive sporten. Indtil nu
har udvalget brugt rigtig meget tid på at drifte og ikke at udvikle. Fremover vil
BMX udvalget bliver udvidet med 2 personer mere, en fra øst og en fra vest, til i
alt 5 personer. Det kommer til at foregå med ansøgning og ansættelsessamtale
med Jens Erik og det nuværende BMX udvalg.
Det vedtages, at der oprettes et løbsudvalg til at varetage NC og DM i
2018. Løbsudvalget sender et opslag op, så interesserede kan søge om en
plads i løbsudvalget.
2. Evaluering af NC 1-2 i Ikast.
Set fra beregnersiden forløb løbet godt, der var dog mange rettelser inden
løbsstart. Løbet blev startet til tiden og ifølge dommerrapporten har der ikke
været nogen udfordringer med løbet.
Beregner: Anders Saaby har tidligere stået for NC og transpondere. Det er nyt i
forhold til en jysk beregner, men Claes Gylling kaster sig ud i det til NC i Dragon.
Anders Saaby er backup på tlf.
Open pro klasserne: Køres som challenge løb, hvor junior og elite har
dispensation til at køre med egne nummerplader.
Udlejning af transpondere mm.: Der blev udlejet 2 og lånt 1 pga defekt. Der er
behov for, at der er én person med pc, der varetager opgaven ift aktivering,
udlejning og rettelser.
Tidligere har beregnerne taget transponderudstyr med til løb. I DCU er
distrikterne mere opdelt, og beregnerne arbejder normalt ikke på tværs af
distrikterne. BMX udvalget (Hans) får afklaret, hvilket udstyr ift transpondere,
dekodere mm, distrikterne råder over, og hvordan klubberne booker det.
3. Parc-Ferme afgræsning i forhold til mindre børn:
Det vedtages, at der står officials i parc fermé med det ene formål at hjælpe de
yngste ryttere ind i båsene og op mod gaten. Holdledere er IKKE officials.
Rytterne må IKKE holdes på gaten til NC og DM.
4. Målfoto:
Beregnerne ser gerne, at der kommer målfoto på NC, men som det er nu, er det
kun et krav til DM. BMX udvalget (Hans) undersøger, om distrikterne ligger inde
med udstyr til opgaven. Løbsudvalget (Anders i BMX kredse og Hans i
distrikterne) undersøger, om der er nogen, der har kompetencen, samt om der
kan laves kursus og skaffes bemanding til opgaven.
5. Holdlederlicenser:

Alle holdledere skal have holdlederlicenser. Det er bestemt fra DCU, og ikke
noget vi som udvalg har mulighed for at påvirke. Grunden er, at det er eneste
mulighed for at indberette protest, lave rettelser samt kommisærernes eneste
mulighed for at sanktionere på dagen. Det vil være tilladt at have en person med
til oplæring, men vedkommende kan kun observere, ikke indgive klage.
Holdlederen med licens har ansvaret. Det er ikke et krav, at klubberne stiller med
holdleder, men det fratager rytterne mulighed for at indgive rettelser, klager
mm. Det er muligt at slå klubber sammen, så én holdleder eksempelvis varetager
holdlederopgaven for flere klubber, såfremt det angives på listen i
beregnerhuset. Hverken BMX udvalget eller løbsudvalget har mulighed for at
give dispensation herfor.
6. Deadline til ændringer ved holdledere:
Bliver skrevet ind i præcisering af tecnical guide.
7. Der har været en forespørgsel på, hvorvidt udvalget kan lave en dispensation til
en 5 årig sproghandicappet dreng, så en forældre kan gå på banen, hvis
drengen styrter. Udvalget henstiller til, at holdleder tilkaldes, hvis samaritterne
oplever, at de ikke kan håndtere situationen. Udvalget opfordrer til, at klubberne
guider nye ryttere til at starte med passende løb, så rytterne bliver trygge ved at
køre.
8. 12/13 års klassens opdeling og debat om Klikforbud for 12år og under?:
Tidsmæssigt er der intet til hindring for at lægge klasserne sammen ud fra deres
tider til NC 1+2 i Ikast. Havde de været sammenlagt, ville den hurtigste 12 årige
have den 6. bedste tid i 13 års klassen, hvor den hurtigste i 13 års klassen havde
den 9. bedste tid i 14 års klassen. -altså er der ikke belæg for at skille dem ad
rent tidsmæssigt klik/platform. Men ifølge de sportslige regler er
sammenlægning ikke muligt, da reglementet foreskriver, at rytterne skal
konkurrere på lige vilkår. Lige vilkår vil betyde, at de 12 årige ved
sammenlægning skal have mulighed for at køre med klik på dagen, men
fastholde platform ved sammenlægning med 11 års klassen. Udvalgene arbejder
videre med udfordringen.
9. Økonomi, herunder klubøkonomi, rytterpræmier osv.:
Hans afklarer distrikts udfordringerne for klubberne.
10. Løbsansøgninger for 2018:
Løbsudvalg vil informere om krav og sidste frist for ansøgning. Joy ligger inde
med de tidligere indstillingsblanketter. Der bliver fremover stillet højere krav til
banen i forhold til at kunne afholde DM. Mere om dette, når løbsudvalget har
kigget på det.
11. Teknical guide til DM (Husk TK):
Eliten SKAL følge UCI’s reglement. Løbsudvalget melder ud, når TG er klar.

12. Evt.



Løbsudvalget planlægger at arbejde mere målrettet med
sponsorsøgning frem mod 2018.
BMX udvalget har modtaget ansøgning om dispensation fra en mor til
en 6 årig rytter, der ønsker at deltage i VM. Udvalget arbejder fortsat på
sagen, da DCU som udgangspunkt ikke ønsker at så unge ryttere skal
deltage i mesterskaber.

