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Falcon BMX indbyder til Regionsmesterskab for Nordjylland.  

 

Løbet køres for ottende gang, støt op om det, så det bliver en stærk tradition. 
Løbet er særligt velegnet for nye BMX-kørere i Nordjylland. 

 
Dato: Søndag d.18.september 

Sted: Falcon BMX. Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg SV.    

Tidsplan: Mødetid og sidste tilmeldingsfrist: 10.00  

Teknisk kontrol: Løbende  

Træning: 10.00  

Løbsstart: 11.00  BMX - Striderløb – dvs. for 3 år og under, 4 år og 5 år. 

Løbsstart:  ca.   11.30   

Præmiering: Medaljer til 1.-3. plads.  

Tilmelding og registrering: senest på dagen til Holdleder kl.10.00, men GERNE 
i forvejen. 

Tilmelding: Onlinetilmelding (BMX-Stridere tilmeldes på dagen) 
Startgebyr: 75,00 kr. 

 

Reglement: 

Klasser:  

Der køres i følgende klasser:  

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. 

Piger: 8 år og under, 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år og Ladies open class.  

Cruiser: 29 år og under, 30 – 39 år, 40+ og Ladies.  

Det er ikke tilladt at rykke op i klasserne, bortset fra open class. 

Klasser, der ikke kan åbnes, sammenlægges efter reglerne for landspokalløb. 

Tilmelding: 

Kørere skal være medlem i en klub, der er hjemhørende i Region Nordjylland, for at kunne 

deltage.  

Anmeldelsesgebyr for RM er 75,00 kr. 

Afvikling: 

RM afvikles over en konkurrencedag. 

Klasser med færre end 3 deltagere, åbnes ikke selvstændigt, men placeres hvor den sportslige 

værdi vurderes at være størst. 

Der køres 3 indledende motos, opsamlingsheat, evt. semifinale, samt finale.  

Ved klasser med 8 deltagere eller mindre køres et 4. heat sammen med finaler.  

Kørerne seedes ikke, men fordeles tilfældigt.  

Præmiering: 

Der uddeles 3 præmier pr. åbnet klasse.  

Der køres ikke om særlige kører-numre, som til DM, LP og JM. 

Sammenlagte klasser præmieres hver for sig.  

Titlen Regionsmester tildeles den bedst placerede i hver klasse, også selvom klassen ikke er 

selvstændigt åbnet. 

 

Med sportslig hilsen 

Falcon BMX-klub 


