UCI reglemente (version 2019-01-01)
Svenska avvikelser (version 2019-01-01 rev maj 2019)

Del 6 BMX reglemente Svenska
avvikelser
Detta dokument beskriver eventuella svenska avvikelser för respektive avsnitt.
Avvikelserna gäller alla svenska tävlingar om inget annat anges.
För avvikelser i SM är texten grön
För avvikelser i SWE-Cup/Sverigeserien eller lägre tävlingsnivå är texten blå
Förändring från föregående säsong är texten röd
Förändring för ”rev maj 2019”: (Uppdatering maj 2019)
Då det ej anges avvikelser är det UCI´s reglemente i original som gäller.

6.1.007

Tävlingsform
Mästerskapsklasser för BMX time trial förekommer inte.

6.1.008

Klassindelning Mästerskapsnivå
Klassindelning på SWE-CUP
Elit herrar 17 & över.
Elit damer 17 & över.
(2 klasser)

6.1.009 &
6.1.011

Klassindelning Challenge
SM: Uppklassning är ej möjlig. Cyklist 10 år och yngre född 2009 eller senare får ej
klassa upp sig till en klass som kör kval och final.
Sverigeserien: Uppklassning är möjlig under säsongen på challengenivå, förutom på
SM. Cyklist som klassar upp sig under säsongen får inte med sig poäng från sin tidigare
klass. Cyklisten får inte gå tillbaka till ursprunglig klass efter att ha klassat upp sig.
Möjlighet till uppklassning inom kidsklasser (måste göras vid föranmälan). Gäller
Sverigeserien (ej SM/NM). För cyklist 10 år, kan klubben vid föranmälan till
tävlingsarrangören anmäla cyklisten till klass 11-12. Cyklisten deltar i klassens
grundheat och kval/final. Prisutdelning sker tillsammans med cyklistens ordinarie
ålderskategori (kids 9-10 år), dvs inga poäng/ranking erhålls.
Syftet med möjligheten till uppklassning för ålder 10 år är att säkerställa en
utvecklande situation för enstaka barn som annars åker utan konkurrens. Det är
åkarens klubb som bedömer om åkarens nivå är av den art att uppklassning bör ske.
(Uppdatering maj 2019) För fristående tävlingar/serier så måste ev. för tävlingen
lokala avvikelser tydligt finnas med i inbjudan för att inbjudan skall kunna godkännas
av HK samt sanktioneras av SCF. T.ex nya klasser, C/D-finaler, stafett-/lagtävlingsregler mm. Om detta saknas så gäller klasser och avvikelser enligt
SWEcup/Sverigeserien.
a) SM STANDARDCYKEL (20”)
Tävlingen genomförs enligt följande klassindelning:
Pojkar 5-6 år, 7-8 år, 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år, 15-16 år
Herrar 17+
Flickor 5-6 år, 7-8 år, 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år, 15-16 år
Damer 17+
(14 klasser)
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Resultat separeras efter avslutad tävling och premiering sker enligt följande
klassindelning:
Pojkar: 11 år, 12 år, 13 år, 14 år, 15 år, 16 år
Herrar: 17+
Flickor: 11 år, 12 år, 13 år, 14 år, 15 år, 16 år
Damer: 17+
(14 klasser)
Pojkar och flickor upp t.o.m. 10 år premieras utan inbördes ordning
b) SM CRUISER (24")
Herrar -34 år, 35 +
Damer -34 år, 35+
(4 klasser)
Totalt 20 klasser
a) Sverigeserien STANDARDCYKEL (20")
(Uppdatering maj 2019) KIDS 5-6 år, 7-8 år, 9-10 år (ingen ranking, både pojkar och
flickor kör tillsammans)
(3 klasser)
(Uppdatering maj 2019) Pojkar 11-12 år, 13-14 år, 15-16 år , Herrar 17+
(Uppdatering maj 2019) Flickor 11-12 år, 13-14 år, 15-16 år , Dam 17+
(8 klasser)
b) Sverigeserien CRUISER (24")
Damer och herrar:
Damer 16-39, 40+
Herrar 16-39, 40+
(4 klasser)

6.1.012

Regler för sammanslagningar
•
•
•

•
•

6.1.022

Det är 3 cyklister som gäller vid öppning av challengeklasser
Om färre än tre cyklister anmälda till en klass kombineras den med klassen
över i ålder. Cruiserklass över 34 år skall kombineras med klassen under i
ålder.
För challengeklasser; Flickor/Damer kör med pojkar/herrar två år en klass
under i ålder om flick/damklassen ej kan öppnas även efter sammanslagning
med en klass äldre tjejer/damer.
En klass som inte kör kvalificering (se kap 6.1.022) kan inte slås samman med
en klass där kval och final körs. Om klassen är färre än 3 cyklister kombineras
den med klassen under, gäller både pojkar och flickor.
Om klass inte öppnas trots sammanslagningsreglerna återfås
anmälningsavgiften.

Tävlingsformat
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Cyklist 10 år eller yngre född 2009 eller senare kör inte kvalificering till final. Dessa
klasser kör 3 lottade heat och sedan ett lottat heat i finalomgången. För uppklassning
se 6.1.009 & 6.1.011

6.1.023

Heat
För challengeklasser gäller att om åtta eller färre cyklister är anmälda körs först tre
inledande heat. Därefter körs ett 4:e heat som tillsammans med resultaten av de tre
inledande heaten avgör cyklistens slutliga placering i tävlingen. Den totala poängen
efter de tre inledande heaten avgör i vilken ordning cyklisterna ska välja startposition i
det fjärde heatet.

6.1.025

Finaler
På svenska tävlingar körs både A- och B-finaler.
Cyklist 10 år eller yngre född 2009 eller senare kör endast ett lottat heat i
finalomgången. För uppklassning se 6.1.009 & 6.1.011

6.1.027

Seedning Mästerskapsnivå
På SM seedas cyklisterna på förra årets SM-resultat.
På SWE-cup seedas cyklisterna på förra årets slutresultat.

6.1.028

Seedning Challengeklasser
Ingen seedning görs mellan säsonger.
Under säsong seedas endast cyklister 11 år och äldre födda 2008 och tidigare inom en
serie.
Lottad seedning görs i alla klasser för cyklister 10 år och yngre födda 2009 och senare,
gäller de 3 inledande heaten samt det sista heatet som körs under finalerna.

6.1.033

Poäng

Endast cyklister 11 år och äldre födda 2008 och tidigare erhåller poäng under
tävlingen. Cyklister 10 år och yngre födda 2009 och senare deltar i tävlingen men får
inga positioner bedömda eller poäng varken i heaten, tävlingen eller serien om
tävlingen ingår i en serie.
Poäng för placering
Placering i A-final
1:a - 22 p
2:a - 18 p
3:a - 15 p
4:a - 13 p
5:a -12 p
6:a -11 p
7:a -10 p
8:a - 9 p

Placering i B-final
1:a - 8 p
2:a - 7 p
3:a - 6 p
4:a - 5 p
5:a - 4 p
6:a - 3 p
7:a - 2 p
8:a - 1 p

Inställd tävling
Om en tävling i en serie ställs in tilldelas alla registrerade (på tävlingsdagen) cyklister
10 poäng.
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Cyklist som vinner A-finalen (i klasser med fler än 8 cyklister) är vinnare av
deltävlingen även om det finns någon annan cyklist som har högre poängsumma för
dagen.
Cyklist som, på grund av för få startande i den egna klassen, kör i en annan klass, tar
vid sammanräkningen med erövrade poäng till sin ordinarie klass och förlorar dem i
den körda klassen. Ingen uppflyttning sker av övriga förare i den körda klassen.

6.1.039

Poängsystem/positionssystem
Det ska vara minimum fem men ett udda antal kvalificerade målkommissarier som är
ansvariga för att notera ned cyklisternas placering när de passerar mållinjen för varje
heat. Den officiella placeringen är den som majoriteten av målkommissarierna har
skrivit ner. Resultatet lämnas vidare till sekretariatet för att skrivas i resultatlistorna.
En av målkommissarierna ska utses som ansvarig gentemot huvudkommissarien,
funktionärer och cyklister.
Målkamera är obligatoriskt på SM, SWE-cup/Sverigeserien samt lördagstävlingen i
anslutning till Sverigeserien. Målkameran ska skötas av den ansvariga
målkommissariern om inte det är tillsatt en speciellt ansvarig till det.

6.1.079

Vevparti, pedaler och växlar
Clips-pedaler är endast tillåtet från 13 år och uppåt.

6.1.082

Tröja/överdel
Challengecyklister tillåts att använda tröja med sitt svenska startnummer tryckt på
ryggen.
Cyklister tillåts att använda regnjacka även om den inte är transparent. Dock får det ej
finnas luva eller snoddar.

6.1.098

Nummersystem
Detta gäller för det svenska nummersystemet:
• Cyklist kan ansöka om nummer mellan 9 och 899.
• Cyklist mister sitt nummer om denne ej innehaft licens på de senaste två åren.
• Äldre cyklister har företräde om två cyklister har ansökt om samma nummer.
• Elitcyklist med UCI nummer har företräde framför annan svensk elitcyklist
med svenskt nummer.
• Cyklist i challengeklass kan ha samma svenska nummer som elitcyklist med
UCI nummer.

Appendix 6
SJUKVÅRD
Sjukvårdspersonal:
På SM, SWE-cup/Sverigeserien ska det finnas ambulans med behörig besättning på plats.
Ambulansbesättningen tillsammans med övriga sjukvårdare ska antalet uppfylla kraven enligt tabell
nedan på både träning och tävling. Ett sjukvårdsrum med liggplats ska finnas, eventuellt ett
sjukvårdstält. Detta ska upprättas så att ambulans har lätt att komma till.
Antal sjukvårdspersonal/deltagare:
•

- 150 deltagare

4 sjukvårdare
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•
•
•

151 - 250 deltagare
251 - 400 deltagare
400 deltagare

6 sjukvårdare
8 sjukvårdare
10 sjukvårdare

Det är tävlingsledaren som är ansvarig för att kvalitetssäkra sjukvårdarna samt att de har den
utrustning som krävs för deras uppdrag.

