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Technical Guide 

  

 

 
Som en del af annoncering af løb, annonceret på den danske BMX løbskalender, skal den 

ansvarlige løbsorganisation udarbejde ”Technical Guide” i tillæg til dansk reglement. 

Hermed følger for DM 2016. 

 

1. GENERAL INFORMATION (skal udfyldes) 

NAVN på løbet DM – Danmarksmesterskab 2016  

for Championship & Challenge 

DATO for løbet Lørdag den 2. juli – Søndag den 3. juli 

LØBSKATEGORI ☐  Træningsløb   ☐  National Cup   ☐  JM/SM    ☒ DM 

ADRESSE for løbet Varde BMX, Højgårdsparken 1, 6800 Varde  

 

2. KONTAKTPERSONER (skal udfyldes) 

ANSVARLIG arrangør Varde BMX Klub 

LØBSLEDELSE/medarrangør DCU – Dansk Cykel Union / DMU - Dansk Motor Union 

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

+4543262802 

PRIMÆRE kontaktperson Preben Harmsen 

+452171 2175 

ph121266@icloud.com 

 

3. TILMELDINGSGEBYR (skal udfyldes) 

TILMELDING via DMUs løbskalender - 

http://loebskalender.dmusport.dk 

TILMELDING åbner Fra 1. juni 2016 

SIDSTE tilmelding Til og med den 27. juni 2016 

TILMELDINGSGEBYR 150 kr. 

EFTERTILMELDING Ja mod gebyr (100%), dvs. 300 kr. Eftertilmelding skal 

ske senest lørdag den 2. juli kl. 12.30  

ANDET vedr. tilmelding Rytteren skal have dansk DMU og DCU licens, samt 

Mylaps ProChip Flex Transponder for deltagelse. Der 

kan lejes transponder (kr. 75,- /max. udlejes 20 stk), 

dog skal dette angives senest den 27. juni på mail til 

brian.schmidt@danskbmx.dk  

 

Alternativ kan de købes hos JT All in Racing(så længe 

lager haves), www.moto-sheets.com eller hos Dansk 

Cykel Union.  

 

TECHNICAL GUIDE – DM 2016 

http://loebskalender.dmusport.dk/
mailto:brian.schmidt@danskbmx.dk
http://www.moto-sheets.com/
http://www.vardebmx.dk/


 
 

 
 

Side| 2 
 

Technical Guide 

4. KLASSER (skal udfyldes) 

CHAMPIONSHIP klasser 

Elite WOMEN (19+ år), Junior WOMEN (17-18 år) 

Elite MEN (19+år ) / Junior MEN (17-18 år) 

Disse ryttere opnår UCI point 

MASTERS klasser 30+ år (Ingen UCI point) 

CHALLENGE klasser  

Piger: 6 år og under, 7 år, 8 år, 9 år, 10 år, 11 år, 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, 11 år, 12 

år, 13 år, 14 år, 15 år, 16 år, 17+ år 

CRUISER klasser 
WOMEN 29 år og under, WOMEN 30+ år 

MEN 29 år og under, MEN 30/39 år, MEN 40+ år 

 

For alle klasser gælder det, at: 

 Der åbnes ingen klasser med færre end 5 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 DM finaleresultat. 

 

Særligt for Challenge, Cruiser og Masters klasser 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. 

 

Særligt for Championship klasser gælder det, at: 

 Alle ryttere i championshipklasserne skal være i besiddelse af dansk pas. 

 Der køres efter UCI Championship format 

 I klasser med 8 eller færre ryttere gælder det, at der køres 3 indledende moto. 

Alle 3 moto er tællende og det er samlet resultat efter de 3 moto der udgør 

det samlet resultat. 3. moto vil blive afviklet sammen med Challenge finalerne 

Kan Championship klasserne ikke åbnes, foretages der sammenlægning efter 

følgende regler: 

 

MEN: 

 Elite MEN sammenlægges med Junior MEN 

 Junior MEN sammenlægges med Elite MEN 
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WOMEN: 

 Elite WOMEN sammenlægges med Junior WOMEN 

 Junior WOMEN sammenlægges med Elite WOMEN 

Hvis der efter sammenlægning af klasser fortsat er under 5 ryttere, vil klasserne blive 

sammenlagt med 17+ år (Challenge klasse). Der køres efter UCI Championship 

format, dog ikke Pro-sektion samt 8 mtr. gate. Alle vil blive præmieret i egne klasser, 

herunder pengepræmiering/UCI ranking point i Champions klasserne. 

 

5. REGLER (skal udfyldes) 

For Challenge/Masters klasser afvikles efter dansk BMX Reglement 2016. For 

Championsklasser afvikles efter UCI reglement Part6, version 4.04.14 

 

Selve DM afvikles over en konkurrencedag, med mulighed for at træne dagen inden 

(lørdag). Fremmøde skal meldes via holdleder. Der er ikke krav om at man skal træne 

lørdag. 

 

Seneste afbud for evt. ændring af heatlister skal ske lørdag kl. 12.30 (samme tidspunkt 

som eftertilmelding. Herefter dannes heatlister. Skulle der komme afbud herefter, 

laves der IKKE nye liste men evt. udgået ryttere meldes med DNS.  

 

DM afvikles med 2 kommissærer, tildelt af Kommissærudvalget. Øvrige reglementeret 

officials samt samaritter hviler det den arrangerende klub at skaffe, såvel til træning 

som til konkurrence. 

 

DM vil blive afholdt med Mylaps transponder og målfoto. Det er den enkelte rytters 

eget ansvar at transponder virker og er monteret korrekt. Målafgørelser vil blive 

afgjort efter: 

1) Målfoto (kun ved under 0.025 sec. forskel i transponderaflæsning eller som 

backup for transponder) 

2) Transponder 

3) Måldommer – en måldommer skal være tilstede 

 

Har banen en godkendt pro-sektion, skal denne anvendes af Elite MEN og Junior 

MEN. Har banen en godkendt 8mtr. gate skal den ligeså anvendes af Elite WOMEN 

og Junior WOMEN. Kun vejrmæssige forhold kan på kommissærnes beslutning afvige 

fra dette. 

 

 Ved præmieceremoni skal der som minimum bæres kørertrøje. 

 

6. TROPHY HOLDTURNERING 
Der afvikles holdturninger på konkurrencedagen. En turnering for klubhold og en for 

teamhold: 

 Anmelding af hold (klub- eller team) skal ske senest lørdag den 2. juli kl. 12.30 

 Anmeldelsesgebyr pr. hold er 250 kr., der skal betales kontant ved tilmelding. 

 

Holdturneringen afvikles efter følgende trophy regler: 

 

 Hvert hold udnævner en holdleder, som vil være ansvarlig for tilmelding og 

registrering af holdet, før tilmeldingsfristens udløb.  
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 Hvert hold består af 4 udvalgte deltagere fra 4 forskellige aldersgrupper eller 

klasser, der deltager i løbet. En rytter pr. aldersgruppe, f.eks. 1 expert 14 år, 1 

pige 13 år, 1 expert 16 år og 1 cruiser 19-29 år. 

 Der skal køres finale i mindst 2 af de 4 klasser, hvor et hold er repræsenteret. 

 En klub eller team kan deltage med flere hold. 

 En rytter kan deltage på et klubhold og et teamhold. 

 En rytter kan deltage i to klasser, feks. challenge og cruiser. 

 Efter løbet opslår beregneren det samlede holdresultat. Holdlederne har 15 

minutter til evt. at protestere over resultat. 

 Alle ryttere får point i alle heat – inkl. evt. kvartfinale, semifinale samt finale. 

  

Der optjenes point i alle motos og finaler. Point til holdturneringen tildeles efter 

følgende: 

 

Point der tildeles i indledende Moto 

(Heats) og i alle kvalifikationsrunder 

(1/8, 1/4, 1/2) 
  

Point der tildeles i A-finaler 

Placering Point   Placering Point 

1st Place 8   1st Place 22 

2nd Place 7   2nd Place 18 

3rd Place 6   3rd Place 15 

4th Place 5   4th Place 13 

5th Place 4   5th Place 12 

6th Place 3   6th Place 11 

7th Place 2   7th Place 10 

8th Place 1   8th Place 9 

Dvs. at en rytter der i indledende opnår 3. plads/6. plads/1. plads i indledende, 4. 

plads i kvartfinale, 2. plads i semifinale og 5. plads i A finale får følgende point: 6/3/8 = 

17 point indledende, 5 point i kvartfinale, 7 point i semifinale og 12 point i A finale. 

Samlet på dagen optjenes 17+5+7+12=50 point. Trophypoint tildeldes derfor meget 

simpelt således, at de 4 rytteres individuelle optjente point tæller ind i trophy-holdet, 

dvs. at var det ovenstående tænkte scenarie med en rytter x4, så vil holdet have 

optjent 200 point. 

I tilfælde af, at holdene står lige, vil resultaterne blive bestemt af: 

a. Største antal vindere i finalen. 

b. Største antal points opnået i finalen. 

c. Største antal points i motos. 

d. Bestemmes ved lodtrækning (én gang). 

  

7. PRÆMIERING (skal udfyldes) 

Den arrangerende klub sørger for indkøb af blomster samt afholder udgiften til 

pengepræmiering. Dansk BMXs Sportsudvalg indkøber og betaler medaljerne.  

Der uddeles medaljer til nummer 1, 2 og 3 i alle klasser i såvel Championship, Masters, 

Challenge og Cruiser. 

 

Nummer 1 i Elite MEN og Elite WOMEN modtager DIF medalje. 
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Der udleveres pengepræmier til Championship klasserne efter følgende retningslinier: 

 

Junior WOMEN / MEN  

Ryttere Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. I alt 

3 - 1.000 500 300 0 0 0 0 0 1.800 

 

ELITE WOMEN / MEN  

Ryttere Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. I alt 

3 - 2.000 1.000 600 0 0 0 0 0 3.600 

 

 

 

8. TIDSPLAN (skal udfyldes) 
LØRDAG DEN 2. JULI 

KL. 10.30 – 12.30 Mulighed for eftertilmelding, tilmelding til holdturnering, samt test af 

transponder 

KL. 10.30 – 11.30 Træning BLOK 1  

KL. 11.30 – 12.30 Træning BLOK 2  

KL. 12.30  Tilmelding lukker, evt. sidste frist for afbud. 

 

SØNDAG DEN 3. JULI 

KL. 10.30 Officialsmøde 

KL. 10.45 Holdledermøde 

KL. 11.00 – 11.45 Træning BLOK 1  

KL. 11.50 – 12.35 Træning BLOK 2  

KL. 13.00 – 13.30  Åbningsceremoni (Danke nationalmelodi vil blive afspillet) 

KL. 13.55  Racestart - alle klasser 

 

Præmieoverrækkelse sker umiddelbart efter finalerne, startende med 

præmieoverrækkelse for Championship klasserne (Junior WOMEN/Junior MEN/Elite 

WOMEN/Elite MEN), herefter Masters, Cruiser og tilsidst Challenge klasser, startende 

med yngste klasse først. 

 

9. BLOKINDDELING VED TRÆNING 

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 Cruiserklasser 

Bås 8-10 Expert 17+ / Masters 30+ år / Alle Championshipklasser 

 

10. HOLDLEDERE 
Der vil blive holdt holdledermøde i målfeltet jfr. tidsplanen, søndag den 3. juli kl. 10.45. 

Dog skal klubbernes holdledere være opmærksom på eftertilmelding stidspunkt samt  

tilmelding til holdturneringen er senest lørdag den 2. juli kl. 12.30 

 

Hver klub må stille med 3 holdledere, som skal indskrives hos beregnerne og bære 

synligt holdlederskilt.  
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11. BANEN 
Banen er sidste synet i 2016 og godkendt af Kommissærudvalget. 

 

 

Banens udformning Traditionel uden pro-sektion. 

Startbakkens udformning Tradiitionel ca. 3.5mtr - overdækket 

Banens længde 374 meter 

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

Parc Fermé Placeret bag startbakken 

 

 

Billede fra Nordiske Mesterskaber 2014. Ingen væsentlige baneændringer siden da. 

 

12. ANDRE INFOMATIONER 
SAMARITTER PÅ BANEN: 

Røde Kors Samaritter Varde afd. 

v/ Vagtkoordinator Carsten Nikolajsen 

Porsevej 11, Horne 

6800 Varde 

vk-varde@rodekors.dk 

Røde Kors mobil: 41 72 77 50 

 

NÆRMESTE SKADESTUE: 

 

Sydvestjysk Sygehus (17km) 

Finsensgade 35 

6700 Esbjerg 

Tel. 7011 0707  

www.sydvestjysksygehus.dk 

  

Øvrige informationer henvises til udsendt invitation. 

mailto:vk-varde@rodekors.dk
http://www.sydvestjysksygehus.dk/

