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Som en del annoncering af løb, annonceret på den danske BMX løbskalender, skal 
den ansvarlige løbsorganisation udarbejde ”Technical Guide”, som skal indeholde 
følgende informationer: 
	

1. GENEREL INFORMATION  
 
NAVN på løbet Midtjysk cup 2017 
LØBSKATEGORI ☒  Licensløb   ☐   National Cup   ☐   JM/SM    ☐  DM 
ADRESSE for løbet 1. afd. Felborg bmx, Tusbækvej 9 7540 Haderup 

2. afd. Skanderborg Bmx, Teglgraven 3, 8660 Skanderborg 
3. Afd. Bjerringbro bmx, Jørgens Alle 42 8850 Bjergingbro 
4. afd. Østjysk bmx, Årupvej 4, 8722 Hedensted 
5. Afd. Ikast bmx, Præstevænget 9, 7430 Ikast 

DATO for løbet 1. afd. 11. marts 
2. afd. 11. Juni 
3. afd. 25. juni 
4. afd. 19. august 
5. afd. 20. august 

 
2. KONTAKTPERSONER 

 
ANSVARLIG arrangør Løbsansvarlige er bestyrelsen i de respektive klubber 
LØBSLEDELSE Løbsledelse er bestyrelsen i de respektive klubber 
PRIMÆRE kontaktperson Per Poulsen, formand@oestjyskbmx.dk 
 

3. TILMELDINGSGEBYR 
TILMELDING via http://tilmelding.cyklingdanmark.dk 
TILMELDING åbner  
SIDSTE tilmelding Onsdag inden løbsafholdelse 
EFTERTILMELDING? Ja, + 30 kr. på dagen senest kl 9.30. 
ANDET vedr. tilmelding 100 kr. pr afd. – 400 kr. for tilmelding for alle afd. 
 

4. KLASSER 
Følgende klasser åbnes ved 
minimum 3 deltagere. 

Ekspert: 
6 år og under, 7 år, 8 år, 9 år, 10 år, 11 år, 12 år, 13 år, 14 
år, 15 år, 16 år og Men Open Class.  
 
Cruiser:  
A klasse og B klasse (A= øvede løbskørere/finalister) (B= 
nybegyndere/motionister) samt Lady Cruiser.	
Piger: 
8år og under, 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år og ladies open 
class. 
	
 

Regler for sammenlægning 
af klasser. 

Kan en Expert klasse ikke åbnes, sammenlægges 2 
årgange, men præmieres i deres egen klasse.(typisk 
6-7år) 
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Kan en pigeklasse ikke åbnes, lægges de sammen 
med pigerne i klassen ældre, men præmieres i egen 
årgang.  
For piger som deltager i expert klasserne, regnes 
deres klasse som alder – 1 år. 
 

 
5. REGLER 
Der køres efter Bmx reglementet 2016, men med følgende undtagelser:	

● Alle ryttere i expert/pige 12 år og under kører uden klik pedaler. 
● Der køres med random indledende heat. 
● Der benyttes ikke transponder. 

      6. PRÆMIERING 
      Der er ingen weekend præmiering. 	

OBS for 2017: Ved udregningen af det samlede resultat tæller point fra ALLE afdelinger     man 
deltager i, -dvs. samlet vinder af 1. 2. og 3. plads afgøres alene ved samlede antal point, uden 
fradrag af én afdelings point. 
Man skal minimum deltage i 4 afdelinger for at gøre sig gællende i det samlede resultat. 

      Erindringspokaler til alle deltagere som har deltaget i mindst 4 afdelinger.	

                          Præmiering og uddeling sker umiddelbart efter 5. Afdeling 
 
 

6. AKKREDITERING 
 

7. TIDSPLAN 
Møde tid for alle afd. 9.30, registrering af rytter og holdleder ved beregner huset. 
Trænings start for blok 1 9.30 – blok 2 træning kl 10.10 
Løbs start  kl 11.15 

 
8. HOLDLEDERMØDE 

KL 10.00 
OFFICIALSMØDE KL 9.15. 
 

9. BANEN 
 

10. OVERSIGTSKORT 
 

11. ANDRE INFOMATIONER 
 

12. OVERNATNING 
 

Der vil være mulighed for camping i Ikast, dog begrænsede pladser, se indbydelse 
for mere info. 


