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1 Information omkring løbsserien
Løbsserien JT All In Racing BMX Cup er en national BMX cup, der afvikles over 4 weekender på 4
forskellige baner fordelt over hele landet. I hver weekend er der 2 afdelinger.

1.1 Løbsansvarlige
Løbstildeling er foretaget af DMU (BMX Sportsudvalget og BMX Sportskommissionen). Nærværende
technical guide er fastsat af BMX Sportskommissionen.
Løbsansvarlig er bestyrelsen i de respektive klubber. De enkelte klubber er ansvarlig for udarbejdelse
af competion guide (invitation).

1.2 Baner og dato
JT All In Racing BMX Cup afvikles på følgende dato og baner:
Afdeling
Dato
1. og 2. afdeling
21.-22. maj 2016
3. og 4. afdeling
4.-5. juni 2016
5. og 6. afdeling
20.-21. august 2016
7. og 8. afdeling
10.-11. september 2016
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Bane
Kalundborg BMX
Falcon BMX, Ålborg
Ellum BMX
Køge BMX
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2 Regler, klasser, tilmelding og registrering
2.1 Regler
JT All In Racing BMX Cup afvikles jfr. det danske BMX reglement 2016, hertil gælder:










Cuppen er åben for danske og udenlandske ryttere. Alle præmieres på lige fod.
Cuppen afvikles over 8 afdelinger på 4 weekender. Afdelingerne er fordelt ligeligt mellem de
2 regioner (Sjælland og Jylland). Der køres på samme bane både lørdag og søndag.
Anmeldelsesgebyret er 100 kr. pr. afdeling. Tilmelding skal ske online senest onsdag aften
før løbet.
Eftertilmelding for weekenden er om lørdagen, før kl. 10.00. Eftertilmelding koster 300 kr. pr
afdeling.
Tilmeldelsesgebyret fordeles således:
30 kr. til løbsudvalget
30 kr. til weekendpræmiering
40 kr. til klubben
Eftertilmeldelsesbeløb på 300 kr. pr. afdeling tilfalder klubben minus de 30 kr. til
løbsudvalget.
Pengene til Løbsudvalget opkræves af DMU umiddelbart efter løbets afvikling. 1 weekend er
2 løb.
Det anbefales at der bruges 2 Parc Fermé.

Hvis banen har en godkendt Pro-sektion, skal denne benyttes af Elite Men. De øvrige klasser
benytter ikke Pro-sektion. I tilfælde af dårlige vejrforhold, kan løbsledelsen og Kommissærerne i
overensstemmelse med rytterne beslutte, at der startes og køres på challenge banen af hensyn til
sikkerheden.












Der skal benyttes det af Løbsudvalgets udleverede måludstyr. Har banen selv testet og
godkendt mylaps decoder må disse anvendes.
Der skal benyttes transponder ved alle National Cup løb.
Der skal være 2 Kommissærer ved JT All In Racing Cup. Kommissærerne tildeles af
Kommissærudvalget.
Der foretages ikke en egentlig seedning. Der vil være random seedning ved hvert moto.
Senest fredag offentliggøres deltagerlisterne for weekenden.
Tilmeldte ryttere slettes ikke ved framelding.
Klasser med under 9 deltagere, kører 3 indledende heat og 1 finale. Den rytter med færrest
point udgår efter de indledende heat.
Der køres B-finaler, dog ikke med færre end 2 ryttere.
Udeblivelse fra B-finale uden gyldig grund, nul-stiller dagens indkørte point.
Der tildeles placeringsnumre til de 8 bedste i hver klasse. B-finalerne giver ikke
placeringsnummer, men bruges til pointregnskab.
Pigerne kan flytte til expertklasserne. I aldersgrupperne 6 – 12 år, må pigerne flytte lige over
eller op. I klasserne 13 år og over, må pigerne flytte lige over eller rykke en årgang ned.
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2.2 Klasser
2.2.1 Klasser (tilmelding og præmiering)
Der åbnes følgende klasser, såfremt minimum 3 ryttere er tilmeldt:
Pige klasser:

6 år og under, 7 år og under, 8 år og under, 9 år og under, 10 år og under, 11 år
og under, 12 år og under, 13 år og under, 14 år og under, Women 15+

Expert klasser:

6 år og under, 7 år og under, 8 år og under, 9 år og under, 10 år og under, 11 år
og under, 12 år og under, 13 år og under, 14 år og under, 15 år og under, 16 år
og under, Expert 17+

Cruiser:

Cruiser Ladies, Cruiser Fun, Cruiser Experienced

Elite:

Elite Women, Elite Men

Der tilmeldes i den enkeltårgang rytteren ønsker at deltage i. Derved er der stadig mulighed for at
rykke en eller flere klasser op.
Præmiering sker efter ovenstående klasser.

2.2.2 Løbsklasser (sammenlægning af klasser ved løbsafvikling)
Under afvikling af løbet bliver klasserne sammenlagt i to årgange. Klasserne sammenlægges således
de to løbsdage:
Lørdag:
Piger: 6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15+
Expert: 6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17+
Søndag:
Piger: 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15+
Expert: 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17+
Elite Men og Elite Women sammenlægges ikke med andre klasser.
Cruiser klasserne sammenlægges.
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2.3 Trophy turnering
Der er åbent for tilmelding af hold efter gældende trophy regler i dansk BMX reglement, hertil
gælder:









Hold kan sammensættes frit. Dvs. på tværs af klubber.
En rytter kan max deltage på 2 hold.
Et hold består af en bruttotrup på højest 8 kørere. Bruttotruppen skal anmeldes til
beregnerchefen inden kl. 10 ved første afdeling. Der kan ikke foretages ændringer i
bruttotruppen i løbet af sæsonen.
Ud fra bruttotruppen udvælges til hver afdeling en nettotrup på 4 kørere. Nettotruppen
anmeldes, pr. afdeling, til beregnerchefen inden træningsstart.
Nettotruppen skal sammenlagt have mindst 12 deltagerpoint. Deltagerpoint udregnes på
baggrund af placeringer fra foregående års DM. Dog max 8 point.
Resultatberegning og annoncering af resultat, foregår efter Trophyreglerne.
Anmeldelsesbeløb for hold er 500 kr. for samtlige 8 afdelinger. Beløbet indbetales kontant
ved første afdeling til beregnerchefen. Den arrangerende klub betaler beløbet til
løbsudvalget.

2.4 Tilmelding og registrering
2.4.1 Tilmelding
Tilmelding skal ske online via http://loebskalender.dmusport.dk/
Evt. tilmeldingsgebyr refunderes ikke ved manglende eller forhindret fremmøde.
Der vil være mulighed for eftertilmelding på dagen til en forhøjet pris på 300 kr. pr. afdeling. Dog
opfordrer vi til, at man sørger for tilmelding til den enkelte afdeling online hver eneste gang.
Tilmelding af trophy hold skal ske af holdlederen inden starten af første afdeling.

2.4.2 Priser
Deltagerprisen pr. afdeling er kr. 100,00
Tilmelding af klubhold til trophy turnering er kr. 500,00 pr. hold.
Eftertilmeldingsbeløb på dagen er kr. 300,00 pr. afdeling

2.4.3 Leje af transponder
Løbsledelsen opfordrer til, at alle ryttere der skal ud og kører JT All In Racing BMX Cup, investerer i
egen personlige Mylaps Prochip Flex transponder. Transponder kan købes hos DCU – husk at have
indløst såvel DMU som DCU licens inden da.
Omvendt vil der være ryttere, som enten skal prøve at køre BMX løb for første gang eller ryttere, der
har glemt sin personlige transponder hjemme. Det vil derfor være muligt at leje en transponder på
dagen. Prisen er kr. 75,00 pr. løb, dvs. 150 kr. pr. weekend, plus depositum på kr. 250,00. Afleveres
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transponderen ikke retur efter dagens sidste løb, betragtes transponderen som værende købt af
rytteren.
Løbsledelsen opfordrer til at tjekke med sin stamklub/holdleder i forhold til lån/leje af evt.
klubtranspondere.

2.4.4 Registrering ved fremmøde
Registrering af rytternes fremmøde sker via holdlederne for den enkelte klub. Klubliste udleveres i
beregnerhuset.
Ved registering skal rytteren være mødt personligt op, nummerplade og transponder skal være
monteret på cyklen. Rytteren kan sammen med sin cykel have været igennem en transponder
registreringszonen, inden træningen starter, for sikring af transponder aflæses/monteret korrekt.
Dette er IKKE en registering af fremmøde. Dette er kun for at den enkelte rytter har mulighed for at
foretage egenkontrol af sin transponder.
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3 Præmiering
3.1 Weekend præmiering
Den arrangerende klub står for indkøb af weekend præmier og penge præmiering.
Til alle klasser, undtagen Elite men og Elite women, uddeles der et sæt placeringspræmier pr.
weekend. Weekendplaceringen udregnes efter de 2 dages optjente point. I tilfælde af pointlighed, er
det den rytter med fleste optjente point søndag der vinder. Der præmieres i enkeltårgange.
Alle indkørte point overføres til den klasse rytteren har tilmeldt sig i og tæller i det samlede resultat.
Vælger en rytter, at skifte klasse i turneringen kan point ikke overføres. For at deltage i
weekendpræmiering, SKAL man have deltaget og fuldført begge løb.

3.1.1 Penge præmier, weekend
Der uddeles pengepræmier til Elite Men og Elite Women pr. dag. Disse fordeles efter nedenstående
retningslinjer, uanset antal ryttere, hvis klassen er blevet åbnet på dagen.
Fordelingsnøglen:
Ryttere
3-

Kr.
1.000

Kr.
600

Kr.
400

Kr.
0

Kr.
0

Kr.
0

Kr.
0

Kr.
0

Kr. I alt
2.000

3.2 Samlet præmiering for Cuppen:
BMX Sportsudvalget indkøber pokaler til samlet præmiering samt kontanter til penge præmiering.
Den samlede præmiering sker efter følgende retningslinjer:






Der gives point i forhold til den endelige placering i de enkelte afdelinger, samt bonuspoint
til de 3 første i de enkelte indledende moto.
Ved udregningen af det samlede resultat, skal point fra alle 8 afdelinger tælles sammen. For
at deltage i den samlede præmiering, skal rytteren have opnået point i mindst 6 afdelinger.
Vinderen er den der har flest point.
Ved pointlighed mellem to ryttere, er placeringen i sidst kørte afdeling, afgørende for det
endelige resultat.
Der uddeles præmier til de 8 bedste i hver aldersklasse.

3.2.1 Penge præmier, samlet
Samlet præmiering for Elite Men og Elite Women, fordelt i forhold til antal kørere med mindst 6
afdelinger:
Ryttere
3–8
9-

Kr.
2.000
2.500

Kr.
1.200
1.700

Kr.
600
1.300

Kr.
0
1.000

Kr.
0
800

Kr.
0
600

Kr.
0
400

Kr.
0
200

3.2.2 Præmiering, Trophy holdturnering
De tre bedste hold i Trophy holdturneringen modtager pokal ved den sidste afdeling.
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4 Tidsplan
LØRDAG:
10.30

Officialmøde

10.45

Holdledermøde

11.00 – 11.30

Eventuelle efteranmeldelser for weekenden.

11.00 – 12.00

Træning Blok I

12.05 – 13.05

Træning Blok II

13.30

Start Blok I og II
Der sikres, at der er mindst 20 minutter mellem rytterne har køre moto
1, moto 2 og moto 3.
Kvartfinaler, semifinaler og finaler Blok I og II
Præmieoverrækkelse Elite Women og Elite Men.

SØNDAG:
09.30 – 09.35

Evt. officialmøde

09.35 - 10.05

Træning Blok I

10.05

Evt. Holdledermøde

10.10 – 10.40

Træning Blok II

10.50

Start Blok I og II
Det sikres, at der er mindst 20 minutter mellem rytterne har kørt Moto

1, moto 2 og moto 3.
Præmieoverrækkelse Elite Women og Elite Men
Præmieoverrækkelse for weekenden for øvrige klasser.
Blok-inddeling.
Blok I
Bås 1 – 4 Piger og Expert 8 år og under
Bås 5 – 10 Piger og Expert 9 – 12 år
Blok II
Bås 1 - 4
Bås 5 – 7
Bås 8 - 10

Piger 13 år og over, samt Expert 13 – 16 år
Alle Cruiserklasser
Expert 17+ - Elite Women og Elite Men
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