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Hovedændringer i nærværende Technical Guide 
 

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

licensløb i DK). 

 Eftertilmeldingsgebyr nedsat fra 500 kr. til 150 kr. (+100% 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 og blok 2, samt lidt optimering af tidsplan 

på selv løbsdagen. 

 Nationstrøje til Danmarksmestrene som bevis på deres mesterskab 

 Holdturnering genindført for klubber. 

 Ansvar for målfoto overgår til Distrikt 
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Som en del af annoncering af løb, annonceret på den danske BMX løbskalender, skal den 

ansvarlige løbsorganisation udarbejde ”Technical Guide” i tillæg til DCUs Sportslige Regler.  

Hermed følger Technical Guide for DM 2018 for Championship og Challenge klasser. 
 

1. GENERAL INFORMATION  
 

NAVN på løbet DM – Danmarksmesterskab 2018  

for Championship & Challenge 

DATO for løbet Lørdag den 7. juli 2018 

LØBSKATEGORI ☐  Træningsløb   ☐  National Cup 

☐  JM/SM    ☒ DM 

ADRESSE for løbet Falcon BMX, Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg SV 

 

2. KONTAKTPERSONER  

 

ANSVARLIG arrangør Falcon BMX 

LØBSLEDELSE/medarrangør DCU – Dansk Cykel Union 

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

PRIMÆRE kontaktperson Thomas Christensen (tlf: 20421642) 

tg.christensen@city.dk 

 

3. TILMELDING 
  

TILMELDING via DCUs løbskalender -

http://tilmelding.cyklingdanmark.dk/ 

TILMELDING åbner Senest 1. juni 2018 

SIDSTE tilmelding Til og med den 30. juni 2018 

TILMELDINGSGEBYR 160 kr. (heraf 12,50 kr. i gebyr til Sportstiming)  

EFTERTILMELDING Til og med den 5. juli 2018. 

320 kr. (heraf 12,50 kr. i gebyr til Sportstiming) 

TECHNICAL GUIDE – DM 2018 

http://tilmelding.cyklingdanmark.dk/
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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. 

HOLD turnering Det er muligt for hver officielt registreret klub og 

team at stille 1 hold med 4 ryttere til holdturnering. 

Tilmeldingsgebyr for hold i alt 500 kr. og afregnes 

kontant på dagen til beregnerne. Deadline for 

tilmelding/betaling til holdturnering er kl. 11 på 

løbsdagen. 

ANDET vedr. tilmelding Ryttere skal have UCI-licens. 

Alle ryttere i Championship klasserne skal være i 

besiddelse af dansk pas. 

 

Løbet bliver kørt med Mylaps ProChip Flex 

transponder som er et krav for deltagelse.  

 

4. KLASSER  

 

CHAMPIONSHIP klasser 

 

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

år) 

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

Disse ryttere opnår UCI point 

CHALLENGE klasser 

 

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: 17-24, 25+ år 

Men: 17-24, 25-29, 30-34, 35+ år 

CRUISER klasser 

 

Women: 17-29, 30+ år 

Men: 17-29, 30-39, 40-49, 50+ år 

 

For alle klasser gælder det, at: 

 

 Der foretages ingen seedning af ryttere. 

 Rytterne som deltager i Blok 1 (Challenge 5-12 år) må ikke anvende click-

pedaler. 

 For at åbne en klasse skal der minimum være 5 ryttere. 

 Sammenlægning af klasser sker i henhold til DCUs Sportslige Regler. 

 Alle vil blive præmieret i egne klasser. 

 Der gives placeringsnummer fra 1-10 til alle finalister, der må anvendes i alle 

danske licensløb umiddelbart efter DM og indtil DM i 2019. 

Hvis der efter sammenlægning af Championship-klasser fortsat er under 5 ryttere, vil 

klasserne blive sammenlagt i henhold til UCI reglement. Ved sammenlægning 

imellem Championship og Challenge vil løbsklassen vil køres efter Championship 

reglement, dog ikke Pro-sektion eller 8 mtr. gate. 

Holdturnering: 

 Alle klubber med ryttere tilmeldt DM kan stille med 1 hold til holdkonkurrencen. 

Det er kun muligt at stille med 1 hold pr. klub. 

 Et hold består af 4 ryttere hvis individuelle optjente point tæller til holdets 

fælles pointscore. 
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 Ryttere tilmeldt DM i både Challenge og Championship klasser vil kunne 

udtages til at deltage i holdkonkurrencen. 

 Indtjente point fra alle indledende moto’s, kvalifikationsfiler og A-B finaler 

tæller med i den samlede pointscore. 

 I tilfælde af færre end tre tilmeldte hold aflyses holdkonkurrencen og 

tilmeldingsgebyr tilbagebetales. 

 

REGLER 
 

Championship klasser køres efter gældende UCI reglement (UCI Championship 

format part 6 version 01.01.18) med scrambled heats og gatevalg fra 2. moto baseret 

tiderne fra foregående moto. Ved 5-8 ryttere i en løbsklasse afgøres løbet over de 3 

indledende moto’s uden A-finale. 

 

Challenge/Cruiser klasser køres efter modificeret UCI reglement med A/B-finaler i 

henhold til nedenstående tabel. Ved 5-8 ryttere i en løbsklasse vil en rytter elimineres 

fra de indledende moto’s til finalerne. Ved sammenlagte klasser indsættes fiktiv DNS-

rytter for at undgå at kommende DM mester elimineres til en finale. 

 

# ryttere Moto’s Kvart-finale Semi-finale 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 

(16 ryttere) 

33 – 64 5-8 heats 
4 heats 

(32 ryttere) 
2 heats 

(16 ryttere) 
1 heat 

(8 ryttere) 
1 heat 

(16 ryttere) 
Tabel 1. Løbsoversigt for Challenge klasser. 

 

DM afvikles med 3 kommissærer, 2 beregnere og en målfoto ansvarlig, tildelt af det 

ansvarlige DCUs Distrikt. Øvrige reglementeret officials og samaritter påhviler det den 

arrangerende klub at skaffe. 

 

DM 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) Transponder 

3) Målofficial 

 

 

5. PRÆMIERING  
 

Den arrangerende klub afholder udgiften til pengepræmiering. DCU og herunder 

BMX Udvalget indkøber og betaler medaljerne og DM-trøje.  

 

Der uddeles medaljer til nummer 1, 2 og 3 i alle klasser i såvel Championship, 

Challenge og Cruiser. Desuden modtager Danmarksmesteren i challenge og cruiser 
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klasserne en DM-trøje som de må køre i til danske løb indtil næste DM afholdes. 

 

Nummer 1 i Elite MEN og Elite WOMEN modtager DIF medalje. 

 

Pengepræmier til Championship klasserne efter nedenstående tabeller.  

Championship 
Placering 

1. 2. 3. 4. 5. 

Elite Women/Men 2.000 kr. 1.000 kr. 600 kr. 0 kr. 0 kr. 

Junior Women/Men 1.000 kr. 500 kr. 300 kr. 0 kr. 0 kr. 
Tabel 2. Pengepræmietabel for Championship klasser. 

Til holdkonkurrencen uddeles vandrepokal til vinderholdet, samt medaljer til 

deltagerne på hold nummer 1, 2 og 3.  

 

 

6. TIDSPLAN 
 

Foreløbig tidsplan for DM kan ses nedenfor. Endelig tidsplan for løbet annonceres i 

den officielle iniviation. Eventuelle yderligere ændring kan ske og vil blive udsendt 

som ekstra løbsinformation til deltagere og holdledere. 

 

TILMELDING 

01. JUNI 2018  Seneste åbning for tilmelding 

30. JUNI 2018  Ordinær tilmeldingsfrist. 

05. JULI 2018  Sidste frist for eftertilmelding 

       

FREDAG DEN 6. JULI (PRACTICEDAY) 

KL. 18.00 – 19.00  Fri træning BLOK 1  

KL. 19.00 – 20.00  Fri træning BLOK 2  

KL. 20.00 – 20.30   Fri træning Pro-sektion (kun Junior/Elite Men) 

 

LØRDAG DEN 7. JULI (RACEDAY) 

KL. 10.00 – 11.00   Rytterregistrering og transponder udlejning 

(Ingen registrering = afbud til løbet) 

KL. 10.30  Holdledermøde 

KL. 10.45  Officialmøde 

KL. 11.00  Sidste frist for afbud og rettelser til tilmelding 

KL. 11.00 – 11.25   Åbningsceremoni (Dansk nationalmelodi vil blive afspillet) 

KL. 11.30 – 12.10  Opvarmning BLOK 1  

KL. 12.10 – 12.50  Opvarmning BLOK 2 (inkl. Junior/Elite Men)  

KL. 12.50 – 13.10  Opvarmning Pro-sektion (kun Junior/Elite Men) 

KL. 13.15   Racestart - alle klasser 

 

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 
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Bås 5-7 Alle Cruiser klasser  

Bås 8-10 Expert 17+ / Masters 30+ år / Alle Championship klasser 

 

Præmieoverrækkelse sker umiddelbart efter finalerne, startende med 

præmieoverrækkelse for Championship klasserne (Junior WOMEN/Junior MEN/Elite 

WOMEN/Elite MEN), herefter Masters, Cruiser og til sidst Challenge klasser, startende 

med yngste klasse først. Efter al individuel præmiering vil holdkonkurrencen blive 

præmieret. 

 

Ved præmieceremoni skal der som minimum bæres kørertrøje. Der må ikke tages 

cykler med på podium. 

 

 

7. 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.  

 

 

8. BANEN 
 

Banens udformning Standard bane med split på 2. langside i en 

challenge og pro-sektion. 

Startbakkens udformning Standard 3 mtr. med Bensink-gate. 

Banens længde 362 meter 

Banens overflade Fliser på startbakken og i sving, stenmel øvrigt 

Parc Fermé Placeret bagved gate 

 

 

9. ANDRE INFOMATIONER 
 

NÆRMESTE SKADESTUE: 

 

Aalborg Universitetshospital Syd 

Hobrovej 18-22 

9000 Aalborg 

Akuttelefonen: 70 150 300 
  

Ring altid først på Akuttelefonen. Du kan ikke møde op uden en aftale. 

 

OVERNATNING: 

Falcon BMX klub etablerer camping ved banen i forbindelse med eventen. Nærmere 

information følger i invitation. Og ellers henvises til de mange øvrige 

overnatningsmuligheder i Aalborg http://www.visitaalborg.dk/aalborg/overnatning) 

http://www.visitaalborg.dk/aalborg/overnatning

