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Løbsdatoer: 

  17. Marts 2019 Feldborg BMX hallen  

  27. April 2019  Ikast BMX 

  01. Juni 2019 Thy BMX 

  15. Juni 2019 Haderslev BMX 

  17. August 2019 Østjysk BMX 

  07. September 2019 Falcon BMX 

  22. September 2019 Bjerringbro BMX 

  26. Oktober 2019 Varde BMX 
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1 Information omkring løbsserien  
Løbsserien ”Jysk Cup” afholdes over 8 afdelinger som et konkurrenceløb med DCUlicenskrav. 

Løbsserien arrangeres i fællesskab af 17 jyske BMX klubber, og afholdes på 8 forskellige klubbers 

baner. 

Jysk Cup er et begynderløb, hvor alle kan være med. 

 

1.1 Løbsansvarlige samt datoer/adresser  
Den overordnede løbsledelse ligger ved styregruppen for - Jysk Cup, efterfølgende betegnet som 

Løbsudvalget. Styregruppen for Jysk Cup er udpeget af Distrikt Jylland/Fyn under DCU, efterfølgende 

betegnet som Distrikt vest.  

 

Jysk Cup 2019 afvikles på nedenstående dato og baner. 

Afd. Dato  Bane  Ansvarlig fra klubben  

1 17. Marts 2019  

DSI Feldborg Hallen 

Tusbækvej 9  

7540 Haderup  

Alex Broch 

+45 53 56 5632 

2 27. April 2019  

Ikast BMX 

Præstevænget 9 

7430 Ikast 

Jackie Jensen 

+45 28 12 68 80 

3 01. Juni 2019 
Thy BMX 

Ydbyvej 193 
7760 Hurup Thy 

Poul Hansen 

+45 60 60 19 39 

4 15. Juni 2019 

Haderslev BMX 

Louisevej 73 

6100 Haderslev 

Steen Barasinski 

+45 51 61 32 63 

5 17. August 2019 
Østjysk BMX 

Årupvej 4 
8722 Hedensted 

Per Poulsen 

+45 20 97 85 70 

6 07. September 2019 

Falcon BMX  

Sofiendalsvej 80 

9200 Aalborg 

Jørn Larsen 

+45 29338395 

 

7 22. September 2019 

Bjerringbro BMX 

Jørgens Alle 42 

8850 Bjerringbro 

Søren Skamriis 

+45 28 94 93 90 

8 26. Oktober 2019 

Varde BMX 

Højgårdsparken 41 

6800 Varde 

Preben Harmsen 

+45 23 31 72 40 
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2 Regler, klasser, tilmelding og registrering  
2.1 Regler  
Jysk Cup 2019 afvikles jf. det danske BMX reglement 2019, hertil gælder:  

- Det er tilladt, at en hjælper støtter en rytter ved at holde baghjulet mellem benene, dog 

gældende op til og med løbsklassen 7 år og under  

- Kun klasser fra 13 år og op må anvende click-pedaler.  

- Løbsformat er Scramble moto uden seedning og med invitationsfinaler.  

- I klasse med færre end 9 ryttere vil den rytter med færrest point blive sorteret fra inden 

finalen.  

- Der skal stilles med min. 1 holdleder pr. klub. Holdlederne skal have DCU Teammanager eller 

Coach licens.  

- ALLE ryttere skal have aktiveret transponder på deres cykel.  

- Der skal køres i klubtrøjer, teamtrøjer, Danmarksmestertrøjer mv. iht DCUs regler. 

- Der køres A og B finaler. Dog skal der være minimum 2 ryttere i en finale. 

- Alle afdelinger medtages i det samlede resultat og der skal ske deltagelse i minimum 4 

afdelinger for samlet præmiering.  

2.2 Klasser  
Der åbnes følgende klasser, såfremt minimum 3 ryttere er tilmeldt:  

Challenge:  

  

Girls: 6 og under , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17+ 

Expert (Boys): 6 og under, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17+ 

Cruiser  Women: All 

Men: 29 og under, 30+ open wheel  

- Cuppen er åben for danske og udenlandske ryttere. Alle præmieres på lige fod.  

- For alle klasser er der krav omkring gyldig DCU licens (herunder eventuelt udenlandsk 

konkurrencelicens). 

- I cruiser 30 + Open wheel er det frivilligt om der køres på cruiser cykel eller om der køres på 

BMX 20” cykel. 

- Det vil være tilladt at skifte imellem løbstilmelding for Challenge. Dog vil optjente point ikke 

medfølge til ny klasse. Rytteren vil ved slutpræmieren kun blive præmieres i en klasse. 

Rytteren vil altid blive præmieret i den klasse hvor han ligger højst placeret på den samlede 

rangliste. 

- Det er tilladt tilmelde sig i flere klasser på løbsdagen (f.eks. Challenge og Cruiser). Det vil i 

afviklingen af løbet ikke blive taget hensyn til at en rytter deltager i flere klasser. 

- Piger 13 år og over kan vælge at køre sammen med drenge i deres respektive klasser, eller 

en klasse under. Vælger en pige 13 år at flytte ned til drenge 12 år vil reglerne vedr.  

click-pedaler være gældende.  

- Såfremt det ikke er muligt at åbne en klasse grundet for få tilmelding vil sammenlægning ske 

i henhold til DCUs Sportslige Regler 2019.  
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2.3 Tilmelding og registrering  

2.3.1 Tilmelding  
Det kræver DCU licens for at kunne tilmelde sig løbsserien. Tilmelding skal ske online via 

https://www.cyklingdanmark.dk/tilmelding/ 

Tilmelding kan ske til hele løbsserien (8 afdelinger) eller pr. afdeling. Evt. tilmeldingsgebyr 

refunderes ikke ved manglende fremmøde.  

Online tilmelding for hele løbsserien skal seneste ske onsdag den 13.marts 2019. Online tilmelding 

for de enkelte afdelinger skal seneste ske onsdag før den aktuelle afdeling afvikles.  

Der vil være mulighed for eftertilmelding på løbsdag. Eftertilmelding vil ske til et forhøjet løbsgebyr. 

Eftertilmeldingen og betaling skal være foretaget inden kl. 10:30 på løbsdagen. Herefter vil 

løbstilmelding ikke længere være mulig. 

Det opfordres kraftig til at tilmeldingen sker i ordinære tilmeldingsperiode (online på cykeldanmark), 

da det er til stor hjælp for vores beregner. 

  

2.3.2 Priser  
Løbstilmelding kan ske enten pr. individuelt løb eller for den samlede løbsserie.  

Klasse  Individuelt løb (1 afdeling)  Hele løbsserien (8 afdelinger)  

Challenge  

Cruiser 
Kr.          120,00  Kr.          900,00  

Eftertilmelding (alle klasser)  Kr.          200,00     

  

2.3.3 Transponder  
Løbsudvalget opfordrer til, at alle ryttere der skal ud og kører Jysk Cup 2019, investerer i egen 

personlige Mylaps Prochip Flex transponder. Transponder kan købes på via DCU shop på 

https://www.cyklingdanmark.dk/shop/online-shop/udstyr-boeger-og-merchandise/prochip-flex-

mylaps/ 

Udover køb vil der i et mindre omfang være mulighed for at leje en transponder af DCU. Dette sker 

ved tilmelding via DCU. Pris for leje fremgår ved tilmelding.  

Det er den enkelte rytters ansvar at transponderen virker og at denne er korrekt monteret. 

Der vil, såfremt det er teknisk muligt, være mulighed for at kontrollere transponder i målområdet. 

2.3.4 Registrering ved fremmøde  
Registrering af rytternes fremmøde sker via holdlederne for den enkelte klub. Klubliste udleveres i 

beregnerhuset.  

Ved registrering skal rytteren være mødt personligt op, nummerplade og transponder skal være 

monteret på cyklen. Møder en rytter ikke op, skal dette meddeles hos beregnerne via holdlederen, 

der noterer en DNS for den pågældende rytter. Der laves IKKE nye lister.  

https://www.cyklingdanmark.dk/tilmelding/
https://www.cyklingdanmark.dk/shop/online-shop/udstyr-boeger-og-merchandise/prochip-flex-mylaps/
https://www.cyklingdanmark.dk/shop/online-shop/udstyr-boeger-og-merchandise/prochip-flex-mylaps/
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3 Tidsplan og præmiering  

3.1 Tidsplan  
Jysk Cup afvikles ud fra følgende tidsplan:  

10.00 – 10.30 Klubvis registrering, samt sidste frist for indmelding af ændringer fra holdledere. 

10.30 Sidste frist for eftertilmelding. 

10.30 Officialsmøde (afholdes af kommissæren). 

10.45 Holdledermøde (afholdes af kommissæren). 

11.00 – 11.35 Opvarmning blok 1. 

11.35 – 12.10 Opvarmning blok 2. 

12.10 – 12.40 Frokost pause for officials. 

12:40 Løbsstart 

 

    

3.2 Præmiering  
Der præmieres samlet efter 8. og sidste afdeling. Alle afdelinger tæller i det samlet resultat.  

Alle der har deltaget i minimum 4 afdelinger i sammen klasse vil blive præmieret.  

 

Præmieringen og uddeling sker umiddelbart efter 8. afdeling i Varde. Der præmieres kun ved 

personligt fremmøde. 

 

Selv om en rytter i løbsserien har deltaget i flere forskellige klasser vil rytteren ved slutpræmieren 

kun blive præmieres i en klasse. Rytteren vil altid blive præmieret i den klasse hvor han ligger højst 

placeret på den samlede rangliste. 

 

Deltager en rytter i flere klasser på samme løbsdag præmieres rytteren i de klasser han deltager i. 

Her gælder det også at der skal deltages i minimum 4 afdelinger i den samme klasse for at blive 

præmieret og at der skal være minimum 4 løbsdage med deltagelse i 2 eller flere klasser. 

 

Ved præmieringen skal der bæres ryttertrøje som opfylder DCUs regler og der må ikke medtages 

cykler på podiet.  


