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For at deltage i Jysk Cup 2021 er det vigtigt, at man læser og forholder sig til
hele technical guide. Herunder især retningslinjerne om covid-19.
Man kan ikke få pengene retur for løbstilmelding, hvis man ikke kan leve op
til retningslinjerne herunder kan fremhæves krav som
• Gyldigt coronapas
• At løbet er fortrinsvis siddende for publikum
• At rytterne sidder i et område og tilskuere i et andet område
OPS Regler kan ændres såfremt covid-19 restriktioner ændres!

-2-

Jysk Cup 2021

Technical Guide v 2.2
__________________________________________________________________________________

1 Information omkring løbsserien
Løbsserien ”Jysk Cup” afholdes over 7 afdelinger som et konkurrenceløb med DCU licenskrav.
Løbsserien arrangeres i fællesskab af 17 jyske BMX klubber og afholdes på 7 forskellige klubbers
baner. Jysk Cup er et begynderløb, hvor alle kan være med.

1.1 Løbsansvarlige samt datoer/adresser
Den overordnede løbsledelse ligger ved styregruppen for Jysk Cup, efterfølgende betegnet som
Løbsudvalget. Styregruppen for Jysk Cup er udpeget af Distrikt Jylland/Fyn under DCU, efterfølgende
betegnet som Distrikt vest. Jysk Cup 2021 afvikles på nedenstående dato og baner.
Afd.
1

Dato

29. Maj 2021

Bane
Randers BMX
Mariagervej 180
8930 Randers NV

Mai Tolstrup
28886677
Søren Skamriis
Skamris28@hotmail.com

2

12. Juni 2021

Bjerringbro BMX
Jørgens Allé 42
8850 Bjerringbro

3

19. Juni 2021

Dragon BMX
Ålborgvej 64B
9560 Hadsund

4

5

Ansvarlig fra klubben

Louise Thorhauge
41584820

7. August 2021
28. August 2021

Skanderborg BMX

11. September 2021

Taulov BMX

25. September 2021

Tønder BMX

2 Regler, klasser, tilmelding og registrering
2.1 Regler
Jysk Cup 2021 afvikles jf. det danske BMX-reglement 2021, hertil gælder:
-

-

Det er tilladt, at en hjælper støtter en rytter ved at holde baghjulet mellem benene, dog
gældende op til og med løbsklassen 7 år og under. Det er kun officials og holdledere der må
hjælpe.
Kun klasser fra 13 år og op må anvende click-pedaler.

-

Løbsformat er Scramble moto uden seedning.
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- Der stilles med max. 1 holdleder pr. klub i rytterområdet pr 15 ryttere. Holdlederne skal
have DCU Teammanager eller Coach licens.
-

ALLE ryttere skal have aktiveret transponder på deres cykel.

-

Der skal køres i klubtrøjer, teamtrøjer mv. iht DCUs regler.

-

Der køres A og B finaler. Dog skal der være minimum 2 ryttere i en finale.

-

Regler for præmiering læses i punkt 3.2

-

Vi kan ikke garantere, at der er 20 minutter mellem hvert heat grundt hurtig afvikling
grundet covid-19 restriktioner
Tilmelding senest mandag inden løbet. Der bliver lagt lister ud til klubberne onsdag, på
our.sqorz.com. Sidste mulighed for rettelser er torsdag kl 15. Løbslister kommer ud fredag,
så vidt det er muligt. Hvis en rytter ikke deltager, så bliver der lavet DNS – lister rettes
således ikke. Dette gøres for at overholde tidsplan.
Der er altså ingen rettelser på løbsdagen.
Efter første afdeling laves der en evaluering og der kan/vil ske rettelser i TG/info/covid-19
restriktioner inden næste løb. Covid-19 rettelser kan ske inden hvert løb.
Tilmelding kommer op så tæt på løbet som muligt, for at følge udvikling i covid-19
smittetryk. Dette vil være fredagen ugen forinden løbet. Altså 8 dage inden løbet og lukker
om mandagen inden løbet. Der er ikke eftertilmelding.

-

-

2.2 Klasser
Der åbnes følgende klasser, såfremt minimum 3 ryttere er tilmeldt:
Challenge:

Girls: 6 og under, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-14, 15-16, 17+
Expert (Boys): 6 og under, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-14, 15-16, 17+

Cruiser

Women: All
Men: 16 og under, 17-29, 30+ open wheel

-

For alle klasser er der krav omkring gyldig DCU licens

-

I cruiser 30+ Open wheel er det frivilligt om der køres på cruiser cykel eller om der køres på
BMX 20” cykel.

-

Det vil være tilladt at skifte klasse imellem løbene. Dog vil optjente point ikke medfølge til ny
klasse. Rytteren vil ved slutpræmieren kun blive præmieret i en klasse. Rytteren vil altid
blive præmieret i den klasse hvor han ligger højst placeret på den samlede rangliste.
Det er tilladt tilmelde sig i flere klasser (f.eks. Challenge og Cruiser). Det vil i afviklingen af
løbet ikke blive taget hensyn til at en rytter deltager i flere klasser.
Man kan godt blive præmieret i både cruiser og challenge klassen.
Piger 13 år og over kan vælge at køre sammen med drenge i deres respektive klasser, eller
en klasse under. Vælger en pige 13 år at flytte ned til drenge 12 år vil reglerne vedr.
click-pedaler være gældende.

-
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- Såfremt det ikke er muligt at åbne en klasse grundet for få tilmelding vil sammenlægning ske
i henhold til DCUs Sportslige Regler 2021.

2.3 Tilmelding og registrering
2.3.1 Tilmelding
Det kræver DCU licens for at kunne tilmelde sig løbsserien. Tilmelding skal ske online via
https://www.cyklingdanmark.dk/tilmelding/
Tilmelding kan ske pr. afdeling. Evt. tilmeldingsgebyr refunderes ikke ved manglende fremmøde.
Online tilmelding for de enkelte afdelinger skal seneste ske mandag før den aktuelle afdeling
afvikles. Der vil IKKE være mulighed for eftertilmelding på løbsdag.

2.3.2 Priser
Løbstilmelding skal ske individuelt pr. løb
Klasse

Individuelt løb (1 afdeling)

Challenge
Cruiser

Kr.

120,00 + gebyr

2.3.3 Transponder
Løbsudvalget opfordrer til, at alle ryttere der skal ud og kører Jysk Cup 2020, investerer i egen
personlige Mylaps Prochip Flex transponder. Transponder kan købes på via DCU shop på
https://www.cyklingdanmark.dk/shop/online-shop/udstyr-boeger-og-merchandise/prochip-flexmylaps/
Udover køb vil der i et mindre omfang være mulighed for at leje en transponder af DCU. Dette sker
ved tilmelding via DCU. Pris for leje fremgår ved tilmelding.
Det er den enkelte rytters ansvar at transponderen virker og at denne er korrekt monteret.
Der vil, såfremt det er teknisk muligt, være mulighed for at kontrollere transponder i målområdet.

2.3.4 Registrering ved fremmøde
Registrering af rytternes fremmøde sker hos holdlederen.
Ved registrering skal rytteren være mødt personligt op, nummerplade og transponder skal være
monteret på cyklen. Møder en rytter ikke op, skal dette meddeles hos beregnerne via holdlederen,
der noterer en DNS for den pågældende rytter. Der laves IKKE nye lister.

3 Tidsplan, præmiering
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3.1 Tidsplan
Jysk Cup afvikles ud fra følgende tidsplan:
Tidsplan
10:00 - 1030
10:30 – 11:00
11:05 - 11:35
11:30
11:35
11:40
11:45

Opvarmning blok 1 (først uden gate så med gate)
Opvarmning blok 2(først uden gate så med gate)
Pause for samaritter og officials
Holdledermøde
Officials møde
Samaritter og officials på plads
Løbsstart

3.2 Præmiering
COVID 19: Præmie overrækkelse afhænger af COVID-19 restriktioner og oplyses ugen inden sidste
afdeling.
Alle afdelinger tæller i det samlede resultat.
Alle der har deltaget i minimum 5 afdelinger i samme klasse vil blive præmieret.
Der præmieres med pokaler til 1., 2. og 3. plads samt erindringspokaler.
Præmieringen og uddeling sker umiddelbart efter 7. afdeling.
Selv om en rytter i løbsserien har deltaget i flere forskellige klasser vil rytteren ved slutpræmieren
kun blive præmieret i en klasse. Rytteren vil altid blive præmieret i den klasse, hvor rytteren ligger
højst placeret på den samlede rangliste.
Deltager en rytter i flere klasser på samme løbsdag præmieres rytteren i de klasser rytteren deltager
i. Her gælder det også at der skal deltages i minimum 6 afdelinger i den samme klasse for at blive
præmieret og at der skal være minimum 5 løbsdage med deltagelse i 2 eller flere klasser (her tænkes
på, hvis man både kører challenge og cruiser).
Til præmiering på podie, skal der bæres ryttertrøje som opfylder DCUs regler og der må ikke
medtages cykler og hjelme på podiet. Forældre skal blive på deres stole under
præmieoverrækkelsen og der vil således kun være ryttere, officials og en fotograf, som
efterfølgende vil ligge alle billederne op online, så vi overholder covid-19 restriktionerne.

4 COVID 19 SUNDHEDSPLAN
1. Alle deltagere, ansatte, frivillige, medlemmer, brugere mv. opfordres til ikke at møde op til
arrangementet, hvis de har symptomer, der kan tyde på COVID-19.
2. Personer der ankommer med symptomer, skal isolere sig indtil personen kan komme hjem.
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3. Alle bør have fokus på hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og
kontaktpunkter. Klubberne er ansvarlige for at have håndsprit med til sine egne ryttere. Den
afholdende klub skal sikre, at der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt ved toiletter,
kiosk og kontaktflader. Man skal som udgangspunkt ikke råbe, grundet dråbe smitte fare.
4. Man skal bruge mundbind når man står op. Man må tage mundbind af, når man sidder ned.

5. Alle fra 15 år og op, skal medbringe gyldigt coronapas jvf gældende lovgivning. Corona
passet vil kunne blive spot tjekket – ligesom ved tjek af kørekort. Hvis man ikke har gyldigt
corona pas med til det pågældende løb, så bedes man sende en mail til
formand@randersbmx.dk og give besked, så vi kan give den afholdende klub besked.
Coronapasset skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er
testet negativ indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test). Børn under 15 år vil være
undtaget.

6. Når ryttere ankommer, så skal de tage en campingstol (der placeres med min. 1 meters
afstand mellem hinanden med mindre man er i tæt relation, så må man sidde ved siden af
hinanden) med til det opmærkede område bag parce ferme i området deres holdleder
anviser). De skal herefter hente deres cykel, udstyr, mad mv over til rytterområdet.
Det er kun holdledere, der har adgang til dette område – forældrene må ikke komme ind i
rytterområdet.
Ryttere må ikke gå ind i tilskuerområdet.
Det vil således være holdlederne der har ansvaret for rytterne indtil løbet er ovre.
Man skal derfor vurdere om ens barn rimeligvis kan klare sig selv, inden man tilmelder sig
løbet, da de ikke kan komme ud til forældrene.
7. Hver klub skal som minimum medbringe 1 holdleder + 1 ansvarlig fra klubben.
Holdleder 1 skal befinde sig i rytterområdet og den ansvarlige fra klubben skal opholde sig
blandt publikum – det er den ansvarlige, der har ansvaret for tilskadekomne ryttere i samarit
teltet. Forældre må kun komme i samarit teltet, hvis de får besked på det af deres holdleder.
Man må have en holdleder i rytterområdet, for hver 15. ryttere. Dvs har man 16 ryttere eller
over, så må man have 2 holdledere i rytterområdet. Har man 31 ryttere eller over, så må
man have 3 holdledere i rytterområdet.
8. Op til løbet fordeles klubbernes deltagere i bås 1 og bås 2 efter tilmelding, så hold øje med
opslag i facebook gruppen om dette inden hvert løb.
9. Alle tilskuere skal sidde ned på fx campingstole. Man kan have en paraply, lille parasol eller
soccermom telt med – bare sørg for, at det ikke flyver væk. Hvis man er tæt relation, så må
man sidde ved siden af hinanden ellers skal der holdes 1 meter afstand fra næse til næse.
10. Officials skal bære værnemidler ved tæt kontakt med mange personer
11. Der kan kun betales med mobilepay i boden, hvis klubben tilbyder mad – ingen kontanter.
12. Man må ikke drikke vand direkte af hanen
-7-

Jysk Cup 2021

Technical Guide v 2.2
__________________________________________________________________________________
13. Klubben sikrer, at frivillige er korrekt instrueret i korrekt håndtering af fødevarer, korrekt
håndhygiejne og brug af værnemidler.
14. Ved at afholde et siddende arrangement, så kan vi fra 21. maj 2021 inddele arrangementet i
sektioner af 500 personer.
15. Det påligger de deltagende, at overholde retningslinjerne. Vi er en lille sport, så pas på
hinanden og skab trygge rammer. Det er ikke klubben der skal være der sure corona politi,
det er dit ansvar som tilskuer eller deltager at leve op til retningslinjerne. Det vil være
styregruppen for jysk cup samt kommissærer, der agerer corona politi.
16. Klubben skal overholde rengøring, håndsprit og tælle, at der ikke er mere end 500 personer i
hver sektion.
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