Reglemente för Utmanar-Cupen (version 2016:revidering 16 april)
Reglementet gäller avvikelserna från UCI reglemente & Svenskt reglemente (version 16-april 2016).

För Utmanar-Cupen gäller SWE-Cup specifikt reglemente med följande avvikelser:

§ 6.1.003 Klassindelning
§ 6.1.004 Utmanarklasser:
20 tum Pojkar:
20 tum Flickor:
Cruiser herr:
Cruiser dam:

5-6, 7-8 år, 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år, 15-16 år, 17+
5-6, 7-8 år, 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år, 15-16 år, 17+
16-39 år, 40+ år
16-39 år, 40+ år

§ 6.1.006 Byte av klass under pågående säsong
En cyklist får välja att klassa upp sig en klass för att sedan tävla vidare hela cupen i den
övre klassen. Dock får klass ej bytas inför sista deltävlingen. Så fort en uppklassning
gjorts stryks poängen i den ordinarie klassen och inga poäng tas med till den nya klassen.
Det går även att klassa ned sig till sin ordinarie klass igen men cyklistens poäng stryks
ännu en gång och cyklisten börjar om i klassen med 0 poäng. Cruiser klasser 40+ har
även möjlighet att byta klass till cruiser klasser 16-39år. Flickor har möjlighet att välja att
köra med jämnåriga pojkar.

§ 6.1.007 Regler för sammanslagningar
Om antalet inte räcker till att öppna en klass med hjälp av sammanslagning, så tillämpas
viljan om att alla cyklister ska få cykla. Detta kan betyda att 20 tum 17+ slås ihop med
Cruiser-klasser.
Regeln är dock att poängen räknas i sin ordinarie klass.

§ 6.1.021 Start och startpositioner
På dessa tävlingar tillåter vi ”starthjälp” på grinden. Man får ha cyklistens bakdäck
mellan sina ben, för att vid start endast lätta på hjälpen och låta cyklisten cykla i väg
själv. Det är inte tillåtet att ge fart!

§ 6.1.049 Kommissariegruppens sekreterare
Resultathanteringssystemet är samma som för SWE-cup. Efter varje tävling skickas all
data vidare till nästa tävlande klubbs sekretariatsansvarige senast samma dag kl 18:00.
Arrangerande klubb skall innan dagens slut ha lagt upp tävlingens resultat samt cuptotalen på egen hemsida samt mailat ut det till samtliga klubbmail.

§ 6.1.077 Seedning
Ingen seedning görs inför ny cup. Seedning görs alltid inför tävling under pågående cup.

§ 6.2.001 Registrering av deltagare
30 dagar innan tävlingsdag skall inbjudan vara ute. Registrering och sanktionering ska
göras hos SCF. En sammanställning klassvis ska vara bmx@scf.se tillhanda senast 2 dagar
efter anmälningstidensslut.

§ 6.2.002 Föranmälan

Föranmälan skall vara inskickat till arrangerande klubb innan datumet som står angivet
i inbjudan. Innehållet står skrivet i inbjudan.

§ 6.2.003 Registrering samt efteranmälan
Registreringen samt ev. efteranmälan görs på tävlingsdagen av klubbens lagledare till
sekretariatet under avsett klockslag.
Lagledaren ansvar att cyklist har giltig licens samt anmälts och placerats i rätt klass.

§ 6.2.004 Anmälningsavgifter
Föranmälan 150:-/deltagare och tävling. (inbetalt i förväg till arrangerande klubben)
Efteranmälan 300:-/deltagare och tävling (jämna pengar i kontanter på tävlingsdagen)

§ 6.2.005 Tävlingsform
Schemat för tävlingen skall finnas i inbjudan samt på anslagstavlor vid banområdet.
09:00 – 09:15 Anmälan klubbvis.
09:00 – 09:30 Grindträning för cyklister upp tom 12 år.
09:30 – 10:00 Grindträning för cyklister 13 år och äldre.
09:40 Lagledarmöte
10:30 Första start.

§ 6.2.008 Prispengar och Premier
DELTÄVLINGAR
Medalj delas ut på alla deltävlingar till plats 1-8 (1-3 med plats graverat samt övriga med
ingravering av tävling) samt medalj till övriga i klasserna upp tom 12 år.
Klassen 17+

Prispengar delas ut enligt stege nedan.
Antal
3-8
9-16
17 -

1:a
300
400
500

2:a
250
350
450

3:a
200
300
400

4:a
150
250
350

5:a

6:a

7:a

8:a

200
300

150
250

200

150

TOTALPRISER
För att få slutpris krävs deltagande i minst 3 deltävlingar samt 3 tävlingar räknas in i
slutpriset.
Slutprispokal 1-8 för alla klasser (utom 17+), platser 9- får graverad medalj/plakett.
Varje arrangerande klubb med startande cyklister i klassen 17+ sätter in
anmälningsavgifterna för dessa till cupens slutarrangör. Utöver detta betalas även
2000:-/klubb in till slutarrangören för övriga slutprispokaler. Betalning ska vara inbetalt
senast 1 vecka efter genomförd tävling. Detta ska även redovisas till bmx@scf.se.
Slutarrangören räknar ihop totalen för 17+-cyklister under cupen och delar ut enligt
följande prisstege:
1:a

2:a

3:a

50 % 30 % 20 %

