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Som en del af annonceringen af løb , annonceret på den danske bmx løbskalender, skal den 
ansvarlige løbsorganisation udarbejde “Technical guide” i tillæg til dansk reglement.
Herved følger JM 2016.

1. General information

2. Kontakt personer.

3. Tilmeldingsgebyr

Navn på løbet Jysk mesterskab

Dato for løbet Søndag den 25. september

Løbskatagori ▫ Trænings løb ▫ National cup ☑ Jm/SM ▫ DM

Adresse for løbet Østjysk bmx klub, Årupvej 4 8722 Hedensted.

Ansvarlig arranggør Østjysk bmx klub

LØBSLEDELSE/medarrangør DCU – Dansk Cykel Union / DMU - Dansk Motor Union Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20
 2605 Brøndby
+4543262802

Primære kontakperson Per Poulsen 
+4520978570
formand@oestjyskbmx.dk

Tilmelding via DMUs løbskalender -
http://loebskalender.dmusport.dk

Tilmelding åbner 1. september 2016

Sidste tilmelding Til og med onsdag den 21. september 2016

Tilmeldings gebyr 100 kr + kort gebyr - Eftertilmelding + 300 kr

Andet vedrørende tilmelding Rytteren skal have dansk DMU og DCU licens
Jm afvikles i 2016 uden brug af transponder.
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4. Klasser

For alle klasser gælder det, at:

• Der åbnes ingen klasser med færre end 3 ryttere.
• Rytterne præmieres i egen årgang, uanset evt. sammenlægning.
• Ved klasser med 9 ryttere gælder det, at top 3 ryttere i moto med 4 ryttere, og
    top 4 i moto med 5 ryttere, vil deltage i finale med 7 ryttere.
• Der køres efter standard motos, mindst 20 min mellem hvert moto
• Der køres ikke B-finaler.
• Seedning foretages jfr. sidste års JM finaleresultat.

Særligt for Challenge, Cruiser gælder det, at:

• I klasser med 8 eller færre ryttere gælder det, at der i finalen vælges startposition efter de 3 
indledende motos, dog vil rytteren med færrest motopoints blive elimineret.

• Der gives placeringnummer fra 1-8 til alle finalister (og klasser under 8), til brug for 2017 
sæsonen

• Sammenlægning af klasser under 5 ryttere sker ved sammenlægning med klassen ældrere, dog 
kan sammenlægning ske efter kommissærnes anvisning, såfremt det sportsligt vurderes mere 
korrekt. Kan ske i samråd med ryttere/holdleder

• Efter sammenlægning af klasser piger/drenge 12 år og under gælder det, at er der fortsat under 
8 ryttere, indsættes en ”virtual rytter”, således ingen ryttere elimineres pga. evt. modstand fra 
ældre ryttere.

5. REGLER 

• For Challenge afvikles efter dansk BMX Reglement 2016. 
• Selve JM afvikles over en konkurrencedag
• Fremmøde skal meldes via holdleder. 
• Seneste afbud for evt. ændring af heatlister skal ske søndag kl 9.30 (samme tidspunkt som 

eftertilmelding. Herefter dannes heatlister. Skulle der komme afbud herefter, laves der IKKE nye 
lister men evt. udgået ryttere meldes med DNS.

• JM 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.

• JM vil blive afholdt uden Mylaps transponder men med målfoto. Målafgørelser vil blive afgjort 
med målfoto

• Måldommer – 3 måldommere skal være tilstede
• Ved præmieceremoni skal der som minimum bæres kørertrøje.

Championship klasser N/A

Master Klasser N/A

Challenge klasser Piger:
6 år og under, 7 år, 8 år, 9 år, 10 år, 11år, 12 år, 13 
år, 14 år 15 år, 16 år, 17 +år.
Drenge: 
6 år og under, 7 år, 8 år, 9 år, 10 år, 11år, 12 år, 13 
år, 14 år 15 år, 16 år, 17 +år.

Cruiser klasser Cruiser Ladies 29 år og under, Cruiser Ladies 
30+,Cruiser 29 år og under, Cruiser 30 - 39, Cruiser 
40 +
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6. PRÆMIERING
Dansk BMXs Sportsudvalg indkøber og betaler medaljerne.
Der uddeles medaljer til nummer 1, 2 og 3 i alle klasser i såvel Challenge og Cruiser.

7.Tidsplan
SØNDAG DEN 25.september
KL.  09.30 Mødetid/sidste mulighed for ændringer/eftertilmelding
KL. 10.00  Officialsmøde 
KL. 10.15 Holdledermøde
KL. 10.30 – 11.15 Træning BLOK 1
KL. 11.20 – 12.05 Træning BLOK 2
KL. 12.20 – 13.00 Åbningsceremoni (Danske nationalmelodi vil blive afspillet.)
KL. 13.30 Racestart - alle klasser

Præmieoverrækkelse sker umiddelbart efter finalerne, startende med præmieoverrækkelse for 
Cruiser og tilsidst Challenge klasser, startende med yngste klasse først.

8. BLOKINDDELING VED TRÆNING

9. HOLDLEDERE
Der vil blive holdt holdledermøde i målfeltet jfr. tidsplanen, søndag den 25. september kl. 10.15. 
Dog skal klubbernes holdledere være opmærksom på eftertilmeldings tidspunkt er senest søndag 
den 25. september kl. 9.30
Hver klub må stille med 2 holdledere, som skal indskrives hos beregnerne og bære synligt 
holdlederskilt.

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

Bås 5-7 Alle cruiser klasser

Bås 8-10 Piger 17+ & Expert 17+
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10. BANEN
Banen er sidste synet i 2016 og godkendt af Kommissærudvalget.

11. Andre informationer

Sammeritter på banen:                                         Næremeste skadestue

Banens udformning Traditionel uden pro-sektion.

Startbakkens udformning Tradiitionel ca. 3.5mtr 

Banens længde 324 meter

Banens overflade Betonfliser på startbakken, asfalt i 
sving, dynatop øvrigt

Parc Fermé Placeret på siden af startbakken

Cykel pakering Bag startbakken.

Horsens samaritterne 
Vagtkoordinator Tine Olesen 
Vagtkoordinator, tlf: 22 53 28 09 t 
vk-horsens@rodekors.dk

Vejle Sygehus
Kabbeltoft 25
7100 Vejle.
Kontakt skadetelefon på nr: 70 11 07 07

mailto:vk-horsens@rodekors.dk

