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 MIDTJYSK CUP 2014 
Midtjysk Cup er et træningsløb hvor ALLE, - også nybegyndere kan være med. 

Midtjysk Cup køres over 5 afdelinger hen over sommeren. 

Der er tradition for at de rutinerede kørere rykker en klasse op, derved opnås der nogle mere 

jævnbyrdige konkurrencer. 

 Tidsplan:  

1. afd. Ikast  Søndag d. 13. april 2014 - mødetid kl. 09.30, - løbsstart kl.11.00 
2. afd. Feldborg  Søndag d. 11. maj 2014 - mødetid kl. 09.30, - løbsstart kl.11.00 
3. afd. Skanderborg  Søndag d. 22. juni 2014 - mødetid kl. 09.30, - løbsstart kl. 11.00 
4. afd. Bjerringbro     Lørdag d. 16. august 2014 - mødetid kl. 12.00, - løbsstart kl. 13.30 
5. afd. Østjysk           Søndag d.14. september 2014 - mødetid kl. 09.30, - løbsstart kl.11.00 

 
Bemærk, af hensyn til overholdelse af tidspunkt for løbsstart, lukkes der for registrering, kl. 10.30/13.00  

 

> EFTERTILMELDINGER skal være foretaget INDEN normal mødetid! dvs. FØR kl. 9.30/12.00 

 
 Reglement:  

Der køres efter reglement for landspokal, men med følgende undtagelser: 

 

 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.  

(kan en Expert klasse ikke åbnes, sammen lægges 2 årgange, men præmieres i deres egen klasse.(typisk 6-7år) 

Cruiser:  

A klasse og B klasse (A= øvede løbskørere/finalister) (B= nybegyndere/motionister) samt Lady Cruiser. 

Piger: 

8 år og under, 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år og ladies open class. 

Kan en pigeklasse ikke åbnes overføres pigerne til ekspertklasserne, de point som eventuelt er indkørt ved tidligere 

afd. overføres til den nye klasse. Pigeklassen kan ikke genåbnes ved senere afdelinger. For piger som deltager i 

ekspertklasserne, regnes deres klasse som alder – 1. 
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 Tilmelding / startgebyr / betaling / registrering. 

 

 Seneste frist for online tilmelding onsdage forud for løbsdagen. 

 Startgebyr: Kr. 90,-. pr. afd. – eller Kr. 360,- for alle 5 afdelinger. 

 Eftertilmeldings gebyr: Kr.30,-  

 
TILMELDING til midtjysk cup 2014, -online tilmelding og betaling via DMUSPORT løbskalender. 
 
- Link direkte til DMU løbskalenderen HER.           
 

 

Der opfordres meget kraftig til at forhåndstilmelde af hensyn til overholdelse af tidsplan! 

Det er muligt at eftertilmelde, Eftertilmeldinger SKAL afleveres skriftlig og betales kontant i beregner hus på løbsdagen,  

Deltagende klubber skal udpege en holdleder, som registrerer på dagen.  

 

 Træning:  

Der trænes i 2 blokke á 40 minutter.   

Blok 1 = ekspert/piger til og med 12 år                   Blok 2 = Ekspert/Piger 13 år og op + Cruisere.   

 

 Præmiering:  

Der er ingen weekend præmiering. Der uddeles pokaler til 1. – 3. pladserne. 

OBS for 2014: Ved udregningen af det samlede resultat tæller point fra ALLE afdelinger man deltager i, -dvs. 

samlet vinder af 1. 2. og 3. plads afgøres alene ved samlede antal point, uden fradrag af én afdelings point. 

Erindringspokaler til alle deltagere som har deltaget i mindst 4 afdelinger, 

Præmiering og uddeling sker umiddelbart efter 5. Afdeling 

 

 Camping: 

Der vil være mulighed for camping, men skal reserveres hos de enkelte klubber senest onsdag før de enkelte 

løbsweekender. - pris Kr. 100,- pr. nat,  / Kr. 200,- for weekend - betales kontant ved ANKOMST. 

Kontakt vedr. camping:  

Ikast: Jackie Jensen - jackiejensen846@hotmail.com   tlf. 28 12 68 80 

Hedensted: Per Poulsen - formand@oestjyskbmx.dk    tlf. 20 97 85 70 

Feldborg: Nini Christensen - nini@niniogmogens.dk   tlf. 25 76 83 30 

Bjerringbro : Per Varming - varming5@ofir.dk    tlf. 24 43 85 04 

Skanderborg: Gert Børgesen - camping@s-bmx.dk   tlf. 40 33 66 37 
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