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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 SM 2016. 

 

1. GENERAL INFORMATION (skal udfyldes) 

NAVN på løbet SM – Sjællandsmesterskab 2016  

for Challenge 

DATO for løbet Søndag den 25. september 

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

ADRESSE for løbet Københavns BMX Klub, Ved Slusen 2, 2300 København S 

 

2. KONTAKTPERSONER (skal udfyldes) 

ANSVARLIG arrangør Københavns BMX Klub 

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

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

+4543262802 

PRIMÆRE kontaktperson Brian Schmidt 

+4523281340 

brian@cph-bmx.dk 

 

3. TILMELDINGSGEBYR (skal udfyldes) 

TILMELDING via DMUs løbskalender - 

http://loebskalender.dmusport.dk 

TILMELDING åbner Fra 1. september 2016 

SIDSTE tilmelding Til og med den 21. september 2016 

TILMELDINGSGEBYR 100 kr. 

EFTERTILMELDING Nej  

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 21. september på 

eftertilmelding@danskbmx.dk  

 

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

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

Cykel Union.  
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4. KLASSER (skal udfyldes) 

CHAMPIONSHIP klasser Ingen 

MASTERS klasser Ingen 

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, 17-24 år, 25+ 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. 

 Der køres efter scramble motos, mindst 20 min mellem hvert moto 

 Der køres ikke B-finaler. 

 Ingen seedning 

 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 moto 

points blive elimineret. 

 Der gives placeringsnummer fra 31-38 til alle finalister (også klasser under 8), til 

brug for 2017 sæsonen 

 Sammenlægning af klasser under 5 ryttere sker ved sammenlægning med 

klassen ældre, dog kan sammenlægning ske efter kommissærs anvisning, 

såfremt det sportsligt vurderes mere korrekt. Kan ske i samråd med 

ryttere/holdleder 

 

Særligt gælder det, at: 

 Efter sammenlægning af klasser piger/drenge 12 år, 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 (skal udfyldes) 

SM afvikles efter dansk BMX Reglement 2016.  

 

Selve SM afvikles over en konkurrencedag, med mulighed for at deltage i 

Sjællandscuppens 7. afdeling dagen inden (lørdag). Fremmøde skal meldes via 

holdleder. 

 

Seneste afbud for evt. ændring af heatlister skal ske onsdag den 21/9 kl. 23.59 

(samme tidspunkt som tilmelding). Herefter dannes heatlister. Skulle der komme afbud 

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

 

SM afvikles med en kommissær, tildelt af Kommissærudvalget. Øvrige reglementeret 

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

som til konkurrence. 

 

SM vil blive afholdt med Mylaps transponder. Det er den enkelte rytters eget ansvar at 

transponder virker og er monteret korrekt. Målafgørelser vil blive afgjort efter: 

 

1) Transponder 

2) Måldommer – en måldommer skal være tilstede 
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6. TIDSPLAN (skal udfyldes) 
 

SØNDAG DEN 25. SEPTEMBER 

KL. 10.00-10.30 Klubvis registering 

KL. 10.15 Officialsmøde 

KL. 10.30 Holdledermøde 

KL. 10.45 – 11.45 Træning Alle 

KL. 12.15  Racestart - alle klasser 

 

Der trænes uden gate i 20 min, herefter med gate i 40 min. 

 

Præmieoverrækkelse sker umiddelbart efter finalerne, startende med 

præmieoverrækkelse for Cruiser og derefter Challenge klasser, startende med yngste 

klasse først. Nr. 1 til 3 vil blive præmieret i hver sin klasse.  

 

Ved præmieceremoni skal der bæres kørertrøje. Cykler på eller ved podiet er ikke 

tilladt ved præmieceremonien. 

 

7. HOLDLEDERE 
Der vil blive holdt holdledermøde i målfeltet jfr. tidsplanen, kl. 10.30.  

 

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

synligt holdlederskilt.  

 

8. BANEN 
Banen er sidste synet i 2016 og godkendt af Kommissærudvalget. 

 

Banens udformning Traditionel (pro sektion anvendes ikke) 

Startbakkens udformning 5mtr. med Bensink gate 

Banens længde 398 meter 

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

Parc Fermé Placeret bag startbakken 

 

9. ANDRE INFOMATIONER 
Samaritter og nærmeste skadestue 

Samaritter tjenesten SM varetages af Ringsted Brandvæsen Samarittervagt. 

Københavns BMX har modtaget de fornødne godkendelser herfra, og korpset 

medbringer rette uddannet personale til weekenden, under ledelse af 

vagtleder(medicin) Charlotte Lorenzen, mobil: 51986907 

Nærmeste skadestue henvises til: 

 Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre 

 Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23-7C, 2400 København NV 

 

HUSK – du skal altid ringe til akuttelefonen 1813, før du møder op på en 

akutmodtagelse, såfremt det ikke er sket i samarbejde med samaritter 

tjenesten 

 


