Regelsæt for DGI MTB Cup
Points og vindere
Der gives points i hver afdeling, som tæller i den samlede stilling. Vinderen får 1 point, nr. 2 får 2 point osv.
Nr. 1, 2 og 3 i hver klasse kåres efter hver afdeling.
De fire bedste resultater tæller samlet.
En samlet vinder i hver klasse kåres efter 6. afdeling. Vinderen er den, som efter sidste afdeling har færrest
point. Ved pointlighed mellem flere ryttere gælder følgende: Flest 1. pladser, flest 2. pladser, flest 3. pladser, flest 4. pladser, flest 5. pladser osv. Ved fortsat pointlighed i de fire tællende afdelinger, tælles indkørte
placeringer i alle seks afdelinger med. Dermed tilgodeses rytteren der har deltaget i flest afdelinger. Er der
stadig pointlighed, er det point i finalen, der tæller. Såfremt begge kandidater er fraværende til sidste afdeling, er det sidst kørte løb, der tæller. For at få en samlet podieplacering, skal man have deltaget i minimum
fire afdelinger. Du kan kun komme på podiet i den samlede stilling, hvis du er tilmeldt den samlede cup.
Hvis man ikke starter eller udgår inden første omgang er kørt, bliver man tildelt 300 point i den samlede
cupstilling.

Præmier
Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse pr. afdeling. I forbindelse med sidste afdeling er der endvidere
præmier til nr. 1, 2 og 3 i det samlede resultat.

Chip og udstyr
Der køres med chip og startnummer. Chippen monteres oven på cykelskoen med strip eller lignende. Chippen må gerne sidde inde under et eventuelt skoovertræk. Har en rytter glemt sin chip, kan man forhøre
løbsledelsen om udlån af sådan. Kører man løbet uden chip, bliver man ikke registreret som deltagende.
Chippen er personlig og det er ikke tilladt at overdrage eller låne sin chip til andre. Overdrager eller låner
man sin chip ud, vil alle resultater blive fjernet fra DGI MTB Cuppen, og man vil blive ekskluderet fra resten
af sæsonens afdelinger uden refundering af deltagergebyr.
Alle skal køre med godkendt hjelm, også under opvarmning. Deltagelse er på eget ansvar.
Der skal benyttes en MTB i str. 24”-29” og som skal være i forsvarlig stand, herunder specielt bremser. Der
må ikke benyttes andre cykeltyper, ej heller E-bikes.

Klasserne
Herre
H40
H50
H60
Dame
D40

(Du skal være over eller fylde 40 i kalenderåret)
(Du skal være over eller fylde 50 i kalenderåret)
(Du skal være over eller fylde 60 i kalenderåret)
(Du skal være over eller fylde 40 i kalenderåret)

DGI forbeholder sig ret til at slå to klasser sammen, såfremt der er for få deltagere tilmeldt. Er der for eksempel kun ti tilmeldte i H60, kan denne blive lagt sammen med H50
Praktiske oplysninger
Der vil efter løbet være noget at drikke samt kage eller frugt.
Der er adgang til toiletter.
Praktisk info udsendes til deltagerne i ugen op til løbet.
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