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Som en del af annonceringen af løb, annonceret på DCUs løbskalender, skal den ansvarlige 
løbsorganisation udarbejde “Technical guide” i tillæg til sportslige regler. 
Herved følger Technical guide Midtjysk cup 2018. 
 
1.  General information 

Navn på løbet Midtjysk cup 2018 

Dato for løbet  11. August Østjysk bmx 
19. August Ikast bmx klub 
1.  September Skanderborg bmx klub 
9.  September Feldborg 
22. September Bjerringbro 

Løbskatagori ☐ Trænings løb þ Licens løb �National cup ☐Jm/SM �DM 

Adresse for løbet Østjysk Bmx klub 
Årupvej 4 
8722 Hedensted 
 
Ikast bmx klub 
Præstevænget 9 
7430 Ikast 
 
Skanderborg bmx klub 
Teglgraven 3  
8660 Skanderborg 
 
Feldborg Bmx klub 
Bredgade 82 
Feldborg 
7540 Haderup 
 
Bjerringbro bmx klub 
Jørgens Alle 42 
8850 Bjerringbro 
 
 
 

 
 
 
2. Kontakt personer. 

Ansvarl ig arranggør Østjysk bmx, Ikast bmx, Skanderborg bmx, Feldborg bmx, Bjerrinbro bmx 
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LØBSLEDELSE/medarran
gør 

DCU – Dansk Cykel Union, Distrikt Vest 
  
 

Primære kontakperson Per Poulsen 
Mail: Formand@oestjyskbmx.dk 
Tlf: 209785870 

 
 
 
3. Ti lmeldingsgebyr 

Ti lmelding via DCUs løbskalender - 
https://www.cyklingdanmark.dk/tilmelding/ 

Ti lmelding åbner 1. August 2018 

Sidste t i lmelding  Onsdag inden løbsdagen 

Ti lmeldings gebyr 120 kr + gebyr pr afdeling - Eftertilmelding + 30 kr 
495 kr + gebyr for alle afdelinger. 

Andet vedrørende 
t i lmelding 

Rytteren skal have dansk DCU licens 
Midtjysk cup afvikles med brug af transponder. 
Mulighed for leje af transponder (50 kr pr. Afdeling) bestilles ved 
tilmelding. 

 
 
4. Klasser 

Championship klasser N/A 

Master Klasser N/A 

Challenge klasser Piger: 
8 år og under, 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år og 
ladies open class. 
Kan en pigeklasse ikke åbnes overføres 
pigerne til ekspertklasserne, de point som 
eventuelt er indkørt ved tidligere afd. overføres 
til den nye klasse. Pigeklassen kan ikke 
genåbnes ved senere afdelinger. For piger som 
deltager i ekspertklasserne, regnes deres 
klasse som alder – 1. 
 
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 klasser Cruiser:  
A klasse og B klasse  
(A= øvede løbskørere/finalister)  
(B= nybegyndere/motionister)  
samt Lady Cruiser. 
 

 



Midtjysk cup 2018  
 Technical guide

For al le klasser gælder det, at:  
 
• Der åbnes ingen klasser med færre end 3 ryttere. 
• Der foretages ingen seedning af ryttere.  
• Rytterne som deltager i Blok 1 (Challenge 5-12 år) må ikke anvende click pedaler.  
• Rytterne præmieres i egen årgang, uanset evt. sammenlægning. 
• Der køres efter scrambled motos, mindst 20 min mellem hvert moto 
 
Særl igt for Challenge, Cruiser gælder det, at:  
 
• I klasser med 8 eller færre ryttere gælder det, at der køres 4. Moto. og der vil blive tildelt point 

for alle 4 motos, og er alle point er medregnet i den samlede point stilling, der vil blive indsat en 
ghost rider så der ikke eliminers en rytter til 4. Moto. 
• Sammenlægning af klasser sker i henhold til DCUs Sportslige Regler.  
• Efter sammenlægning af klasser piger/drenge 12 år og under gælder det, at er der fortsat under 

8 ryttere, indsættes en ghost rider, således ingen ryttere elimineres pga. evt. modstand fra ældre 
ryttere. 

 
5. REGLER  
 
• For Challenge afvikles efter DCUs sportslige regler 2017.  
• Selve Midtjysk cup afvikles som en løbs serie. 
• Seneste afbud for evt. ændring af heatlister skal ske på løbsdagen inden kl 9.30 (samme 

tidspunkt som eftertilmelding. Herefter dannes heatlister. Skulle der komme afbud herefter, laves 
der IKKE nye lister men evt. udgåede ryttere meldes med DNS. 
• Midtjysk cup afvikles med 1 Kommissær, tildelt af Kommissærudvalget. Øvrige reglementeret 
officials samt samaritter hviler det den arrangerende klub at skaffe, såvel til træning som til 
konkurrence. 
• Midtjyskcup vil blive afholdt med Mylaps transponder.  
• Måldommer – 1 måldommere skal være tilstede 
• Ved præmieceremoni skal der som minimum bæres kørertrøje. Der må ikke tages cykler med 

på podium.  

 
 
6. PRÆMIERING 
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. 
Der vil være erindrings præmier til 4 - 5 - 6 osv.  
Man skal deltage i 4 Løb for at tælle med i det samlede resultat, eller modtage en erindrings pokal. 
Der præmieres kun i en klasse, hvis en rytter undervejs skifter klasse, præmieres rytteren i den 
klasse hvor rytteren har opnået højeste samlede placering. 
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7.Tidsplan 
KL.  09.30 Mødetid/sidste mulighed for ændringer/eftertilmelding 
KL.  09.35  Officialsmøde/ Holdledermøde/sammeritter. 
KL.  09.50  - 10.30 Træning BLOK 1 
KL.  10.30  - 11.10 Træning BLOK 2 
KL.  11.30 Racestart - alle klasser 
 
Præmieoverrækkelse sker umiddelbart efter finalerne til sidste afdeling af Midtjysk cup, startende 
med præmieoverrækkelse for Cruiser og tilsidst Challenge klasser, startende med yngste klasse 
først. 
 
8. BLOKINDDELING VED TRÆNING 
 
Blok 1: 
Expert/ pige klasserne til og med 12 år 
 
Blok 2: 
Expert/pige klasserne fra og med 13 år + cruiser klasserne. 
 
 
9. HOLDLEDERE 
Der vil blive holdt holdledermøde i målfeltet jfr. tidsplanen, på løbsdagen kl. 09.35. Dog skal 
klubbernes holdledere være opmærksom på eftertilmeldings tidspunkt er senest på løbsdagen kl. 
9.30 
Hver klub må stille med 3 holdledere, som skal indskrives hos beregnerne og bære synligt 
holdlederskilt. 
I henhold til DCUs Sportslige Regler skal Holdledere have licens som Team Managere eller 
Coach.  
 
 
 
11. Andre informationer 
 
Skadestuer: 
 
Østjysk/Skanderborg: 
Regionshospitalet Horsens  
Sundvej 30 
8700 Horsens 
Ring først på 70 11 31 31 
 
Ikast/Feldborg: 
Regionshospitalet Herning  
Gammel Landevej 61  
7400 Herning 
Ring først på 70 11 31 31 
 
Bjerringbro: 
Regionshospitalet Viborg  
Heibergs Allé 4  
8800 Viborg  
Ring først på 70 11 31 31 
 
 
 
 


