Generel info om klubbernes MTB-cup.
Mtb-cup for motions- og sportsrytter arrangeret af cykelklubber i samarbejde med sponsorer og Run2U.
Vigtigt at læse:
Det er et MTB løb med sikkerheden i højsædet, alle ryttere kører med cykelhjelm.
Ansvar:
Rytterne deltager på eget ansvar. Klubberne påtager sig ikke noget ansvar i sporet såfremt, der skulle ske styrt eller
andre skader ved deltagelse i cuppen.
Forhåndstilmelding:
Da der maksimalt er 200 pladser pr. afdeling, anbefales det at forhåndstilmelde, da vi flere gange har haft udsolgt.
Der er to muligheder:



at købe alle afdelinger til reduceret pris (se priser nederst på siden)
at købe enkeltafdelinger hver gang til normal pris (se priser nederst på siden)

Det er muligt at tilmelde den samlede cup til og med 2. afdeling. Deltager man i første afdeling og herefter bestemmer
sig for at ville køre hele cuppen, vil der blive sendt en emailet med et link så det er muligt at tilmelde sig hele cuppen og
dermed at deltage i den samlede cup til cup pris. Ved tvivl skriv til info@powercup.dk for at få hjælp.
Men vi anbefaler, at man køber alle afdelinger samlet på en gang.
Bemærk: Det er kun de ryttere som tilmelder sig den samlede cup, som tæller med i den
samlede stilling.
Eftertilmelding:
Eftertilmelding er ikke længer muligt. Der kan tilmeldes på www.powercup.dk indtil kl 1600 på løbsdag Torsdag og kl
0900 på løbsdag Søndag.
Er der ingen startnumre tilbage, så vil det fremgå af www.powercup.dk og Powercup's Facebook side senest 12 timer før
start.
Mistet startnummer:
Hvis dit startnummer er bortkommet, kan der købes et nyt på dagen – se pris nederst på siden.
Tidstagning:
Tidstagning foretages med Run2U chiptidtagningssystem, RaceResult.
Startnummeret indeholder chip og er det samme nummer som bruges til alle afdelinger, også selvom du kun køber til en
enkelt afdeling, så gem det hvis du vil kører flere gange.

Løbsregler:
Der er ikke krav om, at man skal være medlem af en cykelklub, dog skal man min. fylde 9 år i pågældende år.
Aflyses en afdeling, tilbydes en anden dato, hvis det er muligt, startgebyr refunderes ikke.
Startprocedure:
I startområdet opstilles opmærkning for startplacering og der startes med 2 minutters mellemrum mellem klasserne.
Det er rytternes ansvar at stille op i korrekt startopmærkning.
U13 kører 30 minutter + omgangen færdig
U11 kører 15 minutter + omgangen færdig
Sport & Motion kører 64 minutter + omgangen færdig
H40 kører 62 minutter + omgangen færdig
H50 kører 60 minutter + omgangen færdig
U15, Damer & D40 kører 58 minutter + omgangen færdig
Bemærk: U11 og U13 kører ikke sammen med de voksne.
Fejl placering når cuppen er i gang:
Rytter kan bede om overflytning til sportsklassen, men point flyttes ikke med.
Pointsystem for cuppen :
Den samlede stilling opgøres efter UCI's point system (UCI MTB XCO ONE DAY World Cup, link til
http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/72/76/MTBReglementsENG_English.pdf#page=61 ),
for at matche klasserne bedre i størrelse og for at opnå at defekter og forhindret deltagelse har mindre indflydelse..
Der gives for hvert løb i hver klasse 90 point til vinderen, 70 point til nr 2, 60 point til nr. 3, og dermed følgende:
90,70,60,50,40,35,30,27,24,22,20,18,16,14,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0,0,og herefter er der desværre ingen point.
Der fratrækkes opnåede point for en afdeling fra den enkelte rytter – det er dårligste placering eller manglende
deltagelse.
Hvis man må udgå undervejs i et løb, eksempelvis ved defekt, benyttes samme regel som ved elite løb (UCI MTB XCO world
cup): Gennemfører man ikke et løb fuldt ud, så får man noteret tiden og de antal omgange man har kørt og rangeres ind
EFTER/UNDER de, som har kørt samme antal omgange og gennemført løbet. Er der flere, som ikke har gennemført løbet
rangeres man igen efter forløbet tid.

Cupledelsen:
Består af én repræsentant fra hver af de klubber, der er medejer af cuppen.
Spørgsmål som ikke er nævnt i reglerne eller andre uoverensstemmelser afgøres suverænt af cupledelsen.
Løbsledelsen:
Løbsledelsen nedsættes til det enkelte løb af den arrangerende klub.
Løbsledelsen har ansvaret for det enkelte løbs afvikling, hvilket vil sige ruteafmærkning, tidstagning i samarbejde med
Run2u, samt hjælp udlevering af startnumre.
Løbskoordinator:
Behandler eventuelle protester og diverse spørgsmål på info@powercup.dk

Klasseinddeling:
Der køres efter Powercup regler for at fastholde cuppen, som en motionscup.
Vær specielt opmærksom på reglerne for aldersoprykning i alle klasserne, som betyder, at en rytter skal køre i den
klasse der passer til den alder, som rytteren vil fylde i det år finalen køres.
Så fylder du 40 år i pågældende år uanset dato, skal du køre H40.
Der køres i følgende klasser og efter følgende regler for pågældende år.
Bemærk:
 at Sportsklassen har nogle særlige regler for licensryttere og hurtige motions- og H40 ryttere.
 at ryttere der er i tvivl om hvor de skal indplacere sig, kan henvende sig på info@powercup.dk mht. en afklaring.
Sportsklassen: er forbeholdt hurtige ryttere, der gerne vil ha noget race 
Motionsklassen: er forbeholdt motionister som fylder 15- og max 39 år i pågældende år
H40 klassen: er forbeholdt motionister som fylder 40- og max 49 år i pågældende år
H50 klassen: er forbeholdt motionister som fylder 50- eller mere i pågældende år
Dame klassen: er forbeholdt motionister som fylder 15- og max 39 år i pågældende år
D40 klassen: er forbeholdt motionister som fylder 40- eller mere i pågældende år
U15 klassen: er forbeholdt ungdomsryttere der fylder 13- eller 14 år i pågældende år,
U13 klassen: er forbeholdt ungdomsryttere der fylder 11- eller 12 år i pågældende år,
U11 klassen: er forbeholdt ungdomsryttere der fylder 9- eller 10 år i pågældende år,
Overflytning mellem klasserne kan ske ved henvendelse til Cupledelsen, point overføres ikke.
Priser:
Klasser: Pris pr. afdeling / hele cuppen:
Voksne kr. 85,- / kr. 550
Ungdom kr. 60,- / kr. 400
På Torsdag, tilmelding indtil kl 16:00 online, tilmelding ikke muligt efter kl 16:00
På Søndag, tilmelding indtil kl 09:00 online, tilmelding ikke muligt efter kl 09:00
Bortkommen/ erstatnings startnummer Kr. 30,Husk er du i tvivl om info, er du altid velkommen til at kommer med spørgsmål på info@powercup.dk
Med venlig hilsen
Powercup ledelsen.

