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1. Generel information 
 
 
Navn på løbet DM – Danmarksmesterskab 2019 for 

Championship 
Dato for løbet Lørdag den 6. Juli 2019 
Løbskategori Officielt Danmarksmesterskab 
Adresse for løbet Københavns BMX klub 

Ved Slusen 2 
2300 København S 

 
2. Løbsansvarlige 

Ansvarlig arrangør Københavns BMX klub 
Løbsledelse/medarrangør DCU – Danmarks Cykle Union  

BMX Udvalget 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Primære Kontaktperson Brian Schmidt, formand. 
Brian.schmidt@cphbmx.dk 

 
3. Tilmelding 

 
Tilmelding Skal ske via DCU’s løbskalender 

 
http://tilmelding.cyklingdanmark.dk/ 

Sidste Tilmelding Onsdag d. 3. juli 2019 
Tilmeldingsgebyr 160 kr. (+ evt. gebyr) 
Eftertilmelding Til og med den 5. juli 2019 : 

320 kr. (+ evt. gebyr) 
Afbud Ryttere har mulighed for at melde afbud ind 

til 2 timer før løbsstart. Ved afbud vil 
rytteren blive fjernet fra løbslisterne, men 
det vil ikke være muligt at få tilbagebetalt 
løbsgebyr. 

Andet vedr. tilmelding Ryttere skal have UCI licens 
Alle ryttere skal være i besiddelse af et 
dansk pas. 
 
Løbet bliver kørt med Mylaps ProChip Flex 
transponder som er et krav for deltagelse. 
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4. Klasser 
 
Klasser Women: Junior Women (17-18 år) 

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

 
           For alle klasser gælder det, at: 

 
• Der foretages ingen seedning af ryttere. 
• For at åbne en klasse skal der minimum være 5 ryttere. 
• Løbets afholdelse og sammenlægning af klasser sker i henhold til afholdelsen 

af National Cup 3 og fastlægges af arrangørklubben. 
• Herudover sker sammenlægning af klasser i henhold til DCU’s Sportslige 

Regler. 
 

5. Regler & Løbsformat 
 
DM køres efter gældende UCI reglement med scrambled heats (version 01.01.19).  
Ved 5-8 ryttere i en løbsklasse afgøres løbet over de 3 indledende moto’s uden A-
finale. 
 
DM afvikles med 3 kommissærer og 2 beregnere tildelt af den ansvarlige DCU’s 
distrikt. Det kan være de samme kommisærer og beregnere som er tildelt til National 
Cup 3. Øvrige reglementerede officials og samaritter påhviler det den arrangerende 
klub at skaffe. 
 
Løbet afholdes med Mylaps transponder. Det er den enkelte rytters eget ansvar at 
transponderen virker og er monteret korrekt.  

 
6. Præmiering 

 
Den arrangerende klub indkøber og afholder udgiften til blomsterbuket til 
Danmarksmesteren i hver klasse. DCU indkøber og betaler medaljerne og DM-trøjen. 
 
Der uddeles medaljer til nummer 1, 2 og 3 og desuden modtager Danmarksmesteren 
en DM-trøje som der må køres i til danske løb indtil næste DM afholdes. 
 
Nummer 1 i Elite Men og Elite Women modtager en DIF medalje. 

 
7. Tidsplan       

 
Løbet afholdes sammen med National Cup  afdeling 3. Løbet afholdes derfor passet 
ind efter denne tidsplan og fastlægges af arrangørklubben. 
 
Præmieoverrækkelse sker umiddelbart efter finalerne lørdag. 
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Ved præmieceremoni SKAL der som minimum bæres køretrøje. Der må ikke tages 
cykler med på podium. 

 
8. Holdledere      

 
Hver klub skal stille med mindst en holdleder og må maksimalt stille med 3 
holdledere. Disse kan være de samme som til National Cup 3. Holdlederne skal 
indskrives hos beregnerne og bære holdlederskilt. I henhold til DCU’s Sportslige 
Regler skal holdledere have licens som Team Manager eller Coach.  

 
9. Øvrige informationer 

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