
 

Opdateret regelændring pr. 01.06.2018 

BMX Udvalget har besluttet at Technical Guide pr. 01.06.2018 skal opdateres med 
nedenstående regelændring: 
 

• Klasser med 5-8 ryttere vil køre A-finale, hvor en rytter vil blive elimineret før 
finalen. Dog vil der i Blok 1 og Cruiser løbsklasser blive indsat fiktiv DNS-rytter 
således at ingen ryttere i disse klasser elimineres før finalen. 

 

Hovedændringer ift. sidste år 

 

• Tilmelding/eftertilmelding fastsat til søndag/torsdag før løbsdag (ensretning med 

øvrige licensløb i DK). 

• Eftertilmeldingsgebyr nedsat fra 500 kr. til 160 kr. (+100%, samt ensretning med 

øvrige licensløb i DK). 

• Transponderudlejning muligt via tilmelding (50 kr.) eller på dagen (100 kr.). 

Standardisering ift. praksis i andre DCU sportsgrene. 

• Frivillig ekstra træning fredag aften opdelt i blok 1, blok 2 og OpenPro.  

• Fastholdelse af løbsgebyrer. Eneste mindre ændring er DCU IT gebyr opsat fra 6 til 10 

kr. og nu inkluderet i løbsgebyret (2017: 150 kr. + 6 kr., 2018 Sjælland: 160 kr., 2018 

Jylland: 147,50 kr. + 12,50 kr. til Sportstiming) 

• Målfoto ved alle løb (med ansvar hos Distrikterne hjemtagere/beregnere) 
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1. Generel information 
 
Løbsserien, National BMX Cup, er en serie af løb som afvikles over 4 weekender på 4 
forskellige baner fordelt over hele landet i både Distrikt Sjælland og Distrikt Jylland-
Fyn. 

I hver weekend er der 2 afdelinger, hvor der vil være pengepræmiering i OpenPro-
klasserne og pokal-præmering i øvrige klasserne. Desuden vil der være samlet 

præmiering for alle klasser. 

 

2. Løbsansvarlige 
 
DCU ved BMX Udvalget/Nationalt Løbsudvalg er overordnet løbsansvarlig for 
løbsserien og har foretaget løbstildelingen. Løbsberegnere og kommissærere til de 
enkelte afdeling tildeles af henholdsvis Distrikt og DCU Løbsudvalg og 
Kommissærudvalg. 

Nærværende Technical Guide er fastsat af BMX Løbsudvalget og godkendt af BMX 
Udvalget samt DCU-Teknisk Kommision. 

Løbsansvarlig er bestyrelsen i de arrangerende klubber. De enkelte klubber er 
ansvarlige for udarbejdelse af invitation til løbet (inkluderende adresse, bane 
præsentation, parkering, camping mv.). 

 

3. Baner & Datoer 
 

National BMX Cup 2018 afvikles på følgende dato og baner: 

Afd. Dato Løbsklub Gate Banetype Adresse 

1. 21.04.17 
Roskilde BMX 

4-mtr + 8-mtr Standard + Pro Darupvej 50 
4000 Roskilde 2. 22.04.17 4-mtr + 8-mtr Standard + Pro 

3. 16.06.17 
Aars BMX Klub 

3 meter (alle) Standard Støberivej 10 
9600 Aars 4. 17.06.17 3 meter (alle) Standard 

5. 25.08.17 
Kalundborg BMX 

5 meter (alle) Standard + Pro Tømmerupvej 20A 
4400 Kalundborg 6. 26.08.17 5 meter (alle) Standard + Pro 

7. 15.09.17 
København BMX 

5-mtr + 8-mtr Standard + Pro Ved Slusen 2 
2300 København S 8. 16.09.17 5-mtr + 8-mtr Standard + Pro 

 

 



 

4. Tilmelding, Klasser & Registrering 

 
Klasser 

 
CHALLENGE (20”) 
 

Girls: 5&6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 år 
Boys: 5&6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 år 
Women: 17+ år 
Men: 17-24, 25+ år 

 
CHALLENGE – CRUISER (24”) 
 

Women: 17+ år 
Men: 17-29, 30+ år 

 
OpenPro (20”)  
 

Women: Junior Women (17-18 år), Elite Women (19+ 

år)  

Men: Junior (17-18 år), Elite (19+ år) 
 

 

Tilmelding 

Tilmelding skal ske online via http://tilmelding.cyklingdanmark.dk/ senest søndag før 
løbet. OpenPro klasserne vil være åben for ryttere med både challenge og 
championship licens. Det er tilladt at skifte løbsklasse undervejs i løbsserien. 

Der vil være mulighed for eftertilmelding online frem til og med torsdag før løbet. 
Eftertilmelding på dagen vil ikke være muligt. Afbud kan foretages indtil 2 timer før 
løbsstarts, hvorved rytteren slettes fra løbslisterne. 

Tilmeldingsgebyr refunderes ikke ved afbud, udeblivelse eller forhindret fremmøde. 
Gælder også ved skader som forhindre deltagelse. 

Priser 
Deltagerprisen pr. afdeling:   kr. 160,00 
Eftertilmeldingsbeløb pr. afdeling (kun online): kr. 320,00 
Transponderudlejning ved tilmelding:  kr. 50 
Transponderudlejning på løbsdagen:  kr. 100 

 

5. Regler & Løbsformat 
 
National BMX Cup køres efter modificeret variant af UCI scrambled heats, hvor der er  
følgende nedenstående undtagelser til UCI reglement. 

• Klasser med 5-8 ryttere vil køre A-finale, hvor en rytter vil blive elimineret før 
finalen. Dog vil der i Blok 1 og Cruiser løbsklasser blive indsat fiktiv DNS-rytter 
således at ingen ryttere i disse klasser elimineres før finalen. 



 

• I klasser med minimum 10 ryttere vil der blive kørt både A- og B-finale. 

• Gatevalg baseret på tid sker først efter indledende heats. 

• Kvalifikationsfinaler fyldes op, således at alle kvalifikationsheats har 8 deltagere 
 

# ryttere Moto’s Kvartfinale Semifinale B-Finale A-Finale 

5 – 8 1 heat    1 heat 
(4 – 7 ryttere) 

9 2 heats    1 heat 

(8 ryttere) 

10 – 16 2 heats   1 heat 
(2-8 ryttere) 

1 heat 
(8 ryttere) 

17 – 32 3-4 heats  2 heats 
(16 ryttere) 

1 heat 
(8 ryttere) 

1 heat 
(8 ryttere) 

33 – 64 5-8 heats 4 heats 
(32 ryttere) 

2 heats 
(16 ryttere) 

1 heat 
(8 ryttere) 

1 heat 
(8 ryttere) 

 

• Der foretages ingen seeding af ryttere. 

• Rytterne som deltager i Challenge 5-12 år må ikke anvende click-pedaler. 

• Piger i alderen 8-17+ må tilmelde sig drengeklassen et år yngre. Hvis en 13 årig 

pige deltager i boys 12 år, må denne ikke benytte click-pedaler. 

• Tilmeldingsklasser bliver sammenlagt i henhold til predefinerede løbsklasser. 

• For at åbne en løbsklasse skal der minimum være 5 ryttere. Dog kun 3 ryttere til 

at åbne Open Pro-klasser. 

• Eventuel sammenlægning af flere klasser end de predefinerede løbsklasser 

følger Sportslige Regler. Hvis en Girls/Women løbsklasse ikke kan åbnes efter 

sammenlægning af op til 4 Girls/Women klasser, kombineres Girls/Women 

klassen med Boys/Men klassen efter følgende: 

o Girls 5&6 år kombineres med Boys 5&6 år. 

o Girls 7 år kombineres med Boys 7 år. 

o Girls 8-15 år kombineres med drengeklasse et år yngre 

o Girls/Women 16+ år kombineres med Boys 15 år. 

• Alle vil blive præmieret i egne klasser uanset sammenlægning. 

• OpenPro klasserne køres som Challenge-klasser, hvilket betyder at man skal 

anvende hhv. blå/gul nummerplade. Championship ryttere har lov til at 

anvende deres standard nummerplade (junior: sort, elite: hvid) 

• OpenPro Junior & Elite Men anvender 8-mtr og Pro-sektion. Imens OpenPro 

Junior & Elite Women vil kører 8-mtr og challenge-sektion. Såfremt 

sammenlægning imellem OpenPro og Challenge klasser er påkrævet vil der 

IKKE anvendes Pro-sektion eller 8 mtr. gate. 

 

 
 



 

Predefinerede løbsklasser: 
Under afvikling af løbet bliver challenge-klasserne sammenlagt. Klasserne 
sammenlægges således de to løbsdage: 

Lørdag 

Girls/Women 5&6-7 8-9 10-11 12 13 14-15 16-17+ 

Boys/Men 5&6-7 8-9 10-11 12 13 14-15 16-17+ 

Cruiser Cruiser Women 17+ Cruiser Men (17-29 & 30+) 

OpenPro Junior Women Elite Women Junior Men Elite Men 

 

Søndag 

Girls/Women 5&6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17+ 

Boys/Men 5&6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17+ 

Cruiser Cruiser Women 17+ Cruiser Men (17-29 & 30+) 

OpenPro Junior Women Elite Women Junior Men Elite Men 

 

Målafgørelser: 

National BMX Cup vil blive afholdt med Mylaps transponder og målfoto. Det er den 
enkelte rytters eget ansvar at transponder virker og er monteret korrekt. 

Målafgørelser vil blive afgjort efter: 

1. Målfoto (kun ved under 0.010 sec. forskel i transponderaflæsning eller som backup 
for transponder) 

2. Transpondermåling 
3. Måldommer – minimum en måldommer skal være tilstede 
 

Pointskema: 

Til brug for weekendpræmiering og samlet klassement vil der anvendes nedenstående 
pointskema. 

Indledende motos, 
kvalifikations- og B-finale 

Point 

 Placering i A-
finale 

Point 

1st 8 Points  1st 22 points 

2nd 7 Points  2nd 18 points 

3rd 6 Points  3rd 15 points 

4th 5 Points  4th 13 points 

5th 4 Points  5th 12 points 



 

6th 3 Points  6th 11 points 

7th 2 Points  7th 10 points 

8th 1 Points  8th 9 points 

 

6. Præmering 
 
Weekendpræmiering: 

Weekendpræmiering sker efter følgende retningslinjer: 

Ved udregningen af weekendresultatet, skal point fra begge afdelinger tælles sammen. 

Vinderen er den der har flest point. Ved pointlighed mellem to ryttere, er rytteren med 
bedste finaleplaceringer i weekenden der vinder. Ved forsat lighed er det bedste 
resultat (finaleplacering, og herefter point) om søndagen. 

For at deltage i weekendpræmiering, SKAL man være tilmeldt og have deltaget begge 
afdelinger. 

Der uddeles præmier til de 3 bedste i hver klasse i henhold til nedenstående tabel. 

Præmiering 
Placering 

1. 2. 3. 

OpenPro Elite Pr. afdeling 1.000 kr. 500 kr. 200 kr. 

OpenPro Junior Pr. afdeling 500 kr. 250 kr. 100 kr. 

Øvrige klasser Pr. weekend Pokal Pokal Pokal 

 

Samlet præmiering: 

Den samlede præmiering sker efter følgende retningslinjer: 

Ved udregningen af det samlede resultat, skal point fra alle 8 afdelinger tælles sammen. 

Vinderen er den der har flest point. Ved pointlighed mellem to ryttere, er rytteren med 
bedste finaleplaceringer der vinder. Ved forsat lighed er det bedste resultat 
(finaleplacering, og herefter point) i sidste afdeling. 

Der uddeles præmier til de 8 bedste i hver klasse. 

For at deltage i samlet præmiering, SKAL man være tilmeldt og have deltaget minimum 

6 afdelinger i samme klasse. 

 

 



 

Samlet 
præmiering 

Placering 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

OpenPro Elite 1.500 kr. 1.000 kr. 600 kr. 500 kr. 400 kr. 300 kr. 200 kr. 100 kr. 

OpenPro Junior 750 kr. 500 kr. 400 kr. 300 kr. 250 kr. 200 kr. 100 kr. 50 kr. 

Øvrige klasser Pokal Pokal Pokal Pokal Pokal Pokal Pokal Pokal 

 
Den arrangerende klub står for Weekendpræmiering, imens BMX Udvalget står for 
samlet præmiering. Det er tilladt for de arrangerende klubber at indgå sponsoraftaler 
til dækning af præmieudgifterne sålænge aftalerne overholder DCUs retningslinjer for 
sponsorer og at sponsorerne ikke konkurrere imod DCUs eller løbsserien sponsorer.  

 

7. Tidsplan       
 
Foreløbig tidsplan for National Cup kan ses nedenfor. Endelig tidsplan for den enkelte 
afdeling annonceres i de officielle initiationer. Eventuelle yderligere ændring kan ske 
og vil i givet fald blive udsendt som ekstra løbsinformation til deltagere og holdledere. 
 
FREDAG (PRACTICEDAY – PÅ EGET ANSVAR) 
KL. 18.00 – 19.00  Fri træning BLOK 1 – ingen officials eller samaritter ved 
træningen. 
KL. 19.00 – 20.00  Fri træning BLOK 2 – ingen officials eller samaritter ved 
træningen. 
KL. 20.00 – 20.30  Fri træning 8-mtr & Pro-sektion – ingen officials eller 
samaritter ved træningen. 
 
 
LØRDAG (1. RACEDAY) 
KL. 10.00 – 11.00  Rytterregistrering og transponder udlejning 
KL. 10.30  Officialmøde 
KL. 10.45   Holdledermøde  
KL. 11.00   Sidste frist for afbud og rettelser til tilmelding 
KL. 11.00 – 11.35  Opvarmning BLOK 1  
KL. 11.35 – 12.10  Opvarmning BLOK 2 
KL. 12.10 – 12.30  Opvarmning 8-mtr & Pro-sektion (kun for OpenPro) 
KL. 13.00    Racestart - alle klasser 
 
SØNDAG (2. RACEDAY) 
KL. 09.20 – 09.25  Officialmøde  
KL. 09.25 – 09.30  Evt. Holdledermøde 
KL. 09.30 – 09.55  Opvarmning BLOK 1  
KL. 09.55 – 10.20  Opvarmning BLOK 2 



 

KL. 10.20 – 10.30  Opvarmning 8-mtr & Pro Sektion (kun for OpenPro) 
KL. 11.00    Racestart - alle klasser 
 
Ved løb på baner uden 8-mtr eller Pro-sektion undgår ovennævnte træningspas og 
tiden fordeles i stedet for ligeligt ud på henholdsvis Blok 1 og Blok 2 træning. 
 
Blokinddeling ved træning følger nedenstående tabel. Afhængig af deltagerantallet i de 
forskellige klasser kan løbsarrangøren justere under eventen. 
 

BLOK 1 
Bås 1-4 Piger 8 år og under / Drenge 8 år og under 

Bås 5-10 Piger 12 år og under / Drenge 12 år og under 
  

BLOK 2 
Bås 1-4 Piger 13 år og over / Drenge 13 år til 16 år 

Bås 5-7 Alle Cruiser klasser  

Bås 8-10 Men17+ / OpenPro 17+ 
 

Præmieoverrækkelse sker umiddelbart efter finalerne, startende med 
præmieoverrækkelse for Open Pro-klasserne og herefter Challenge klasserne.  
 
Ved præmieceremoni SKAL der som minimum bæres kørertrøje. Der må ikke tages 
cykler med på podium. 

 

8. Holdledere      
Hver klub(team) skal stille med mindst en holdleder og må maksimalt stille med 3 
holdledere. Holdlederne skal indskrives hos beregnerne og bære synligt holdlederskilt. 
I henhold til DCUs Sportslige Regler skal Holdledere have licens som Team Managere 
eller Coach.  

 

9. Øvrige informationer 
Øvrige informationer vil fremgå af invitationen som udsendes af den lokalt 
arrangerende løbsklub. 


