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DMI Jubilæums CUP Landevejscykling 2019, er et etapeløb i et joint venture samarbejde
imellem Dansk Militær Idrætsforbund (DMI) og Dansk Politiidrætsforbund (DPIF), med det
formål, at få så mange ryttere som muligt ud at motionere på landevejene samtidig gøre vore i
forvejen planlagte stævner større og mere spændende både for deltager, tilskuer arrangører og
tilskuer.
For at bibeholde de to foreningers særpræg og identitet men samtidig signalere et tæt sportsligt
tilhørsforhold, opdeles hvert etapeløb i tre dele, som bliver afviklet samtidig i løbet af de 4
linjeløbs etaper som Cuppen består af.
De tre dele består af:
1. en individuel konkurrence imellem medlemmerne af DPIF.
2. en individuel konkurrence imellem medlemmer af DMI.
3. en samlet konkurrence alle rytter imellem og hvor vinderen er den rytter der har høstet
flest point igennem de fire etaper, udråbes efter sidste etape.
De 4 linjeløbs etaper (stævner) bliver geografisk afholdt med, 2 etaper på Sjælland eller Fyn og 2
etaper i Jylland.
DMI har ansvaret for afviklingen de to etaper i Jylland og DPIF har ligeledes ansvaret for
afviklingen to etaper på Sjælland eller Fyn. Konkurencen
Den ene etape på Sjælland bliver afviklet sammen med Politiets Danmarksmesterskab og en af
etaperne i Jylland, bliver afviklet sammen med DMIs forbundsmesterskab.
Den sidste etape i Jylland, vil samtidig være etapen hvor konkurrencerne bliver afgjort og de
samlede vinder af de 4 etaper i Cuppen, vil blive udråbt og præmieret.1
Datoer for afvikling af Etaper:
Etape 1. Sjælland
2. maj 2019

Etape 2. Skive.
26. juni 2019

Etape 3. Ballerup
28. august 2019

Etape 4. Haderslev
18. september 2019
1

Arrangør
Rigspolitiets Idrætsforening

Kontaktperson
Jørgen Guldborg Tlf.: 20 10 39 64

Dansk Politi Idrætsforbund (DPIF)
Arrangør
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)

Kontaktperson

Dansk Militær Idrætsforbund (DMI)
Arrangør
København Vestegns Politiidrætsforening

Kontaktperson

Dansk Politi Idrætsforbund (DPIF)
Arrangør
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
Dansk Militær Idrætsforbund (DMI)

Konkurrencen afholdes iht. principperne i DCU sportslige regler 2018
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Tidtager etape 1 & 3

Danmarks Cykle Union tidtgningsvogn. +
Chips

Søren Boysen:
s.boysen@esenet.dk

Tidtager etape 2 & 4

Run2u.dk tidtagningsvogn. + chips

Ib Stokkelund. ib@run2u.dk

CUP bestyrelse bestående af:
Formanden for DMI cykeludvalg

Henrik Hugger.

Repræsentant fra DMIs bestyrelse

Henning Strøm Juhl.

Formand for DPIF cykeludvalg

Jørgen Guldborg.

Repræsentant for DPIF bestyrelse

Jens Claumarch

Linjeløb
DMI Jubilæums Cup, Klasse inddeling
Mesterklassen.
Klasse 1.
Klasse 2.
Klasse 3.
Klasse 4.
Dameklassen.

Svarende til Mænd Senior A
Ny klasse (00+)
Svarende til Mænd Old Boys (40+)
Svarende til Mænd Veteran (50+)
Svarende til Mænd SuperVeteran (60+)
Svarende til Kvinder

(ingen aldersbegrænsning),
(er fyldt/fylder 18 år i 2019),
(er fyldt/fylder 40 år i 2019),
(er fyldt/fylder 50 år i 2019),
(er fyldt/fylder 60 år i 2019),
(ingen aldersbegrænsning),

DMI Jubilæums Cup. Holdkonkurrence. (DMI - DPIF)
Mesterklassen.
Klasse 1.
Klasse 2.
Klasse 3.
Klasse 4.
Dameklassen.

Svarende til Mænd Senior A
Ny klasse (00+)
Svarende til Mænd Old Boys (40+)
Svarende til Mænd Veteran (50+)
Svarende til Mænd SuperVeteran (60+)
Svarende til Kvinder

Klasseinddeling
Mesterklassen der er åben for alle; distance 80-120 km
Klasse 1 (18-39) (H00); distance 60-80 km
Klasse 2 (40-49) (H40); distance 60-80 km
Klasse 3 (50-59) (H50); distance 60-80 km
Klasse 4 (60-69) (H60); distance 60-80 km
Dameklassen; distance 60-80 km

3 deltager fra samme forening
3 deltager fra samme forening
3 deltager fra samme forening
3 deltager fra samme forening
3 deltager fra samme forening
3 deltager fra samme forening
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Pointtildeling.
8 point til nr. 1
6 point til nr. 2
5 point til nr. 3
4 point til nr. 4
3 point til nr. 5
2 point til nr. 6
1 point til alle fuldførende
Pointene tæller med til den samlede stilling både individuel og i konkurrencen mellem
forbundene.
TILHØRSFORHOLD/STARTRET
Alle personer som er medlem af DMI/DPIF kan opstille og tilmelde sig til start ved indbetaling
af Startgebyr på kr. 100.
UDEBLIVELSE OG AFBUD
Ved udeblivelse fortabes det indbetalte startgebyr.
Afbud skal straks meddeles til arrangøren, og vil medføre tab af startgebyr.
RUTEN.
Ruten bør så vidt muligt laves som en rundstrækning, der gennemkøres et antal gange med
passage af start/mål for hver omgang.
Mållinjen skal tydeligt afmærkes og afstandsmærker før mål opsættes ved 1000 meter, 500 meter
og 100 meter.
Der advares med skiltning, eller officials ved skarpe/farlige sving.
Følgebiler eller anden hjælp under afviklingen er ikke tilladt, herunder også levering af
forplejning. Arrangøren kan dog, såfremt det skønnes, opstille en afmærket forplejningszone.
Arrangøren stille et antal følgevogn til rådighed, hvis opgave er at starte dråberne og
efterfølgende, at opsamle udgåede ryttere.
Elektronisk radiokorrespondance af nogen art mellem ryttere indbyrdes og med ledere er forbudt
under konkurrencerne.
PROCEDURE VED STÆVNEAFHOLDELSE
Procedure ved stævneafvikling, herunder tidsplan, udsendelse af indbydelser, tilmelding,
stævneprogram m.v.
Tidsplan samt udkast til program indsendes til CUP bestyrelse 6 uger inden stævneafvikling.
Ved rettidig ankomst på stævnestedet modtager hver deltager et trykt stævneprogram samt et af
arrangøren udarbejdet detailprogram, hvoraf bl.a. fremgår mødetid/-sted til startproceduren. Det
er herefter deltagerens eget ansvar at være til stede til rette tid. For sent fremmøde medfører
normalt nægtelse af start.
INDBYDELSE OG TILMELDING
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DMI sekretariat udsender indbydelser og program, efter forslag fra CUP bestyrelse og
arrangøren.
Tilmeldingen sker på run2us hjemmeside hvor etapens findes via afviklingsdatoen.
Indbydelsen indeholder de nødvendige yderligere oplysninger.
STÆVNEORGANISATION
Ved DMI Jubilæums Cups konkurrencer udpeges et antal ledelsesfunktioner, såsom stævneleder,
konkurrenceleder, banelægger, disciplinkontrollant m.fl.
Stævnejury udpeges af CUP bestyrelse efter samråd med arrangøren, jf. i øvrigt efterfølgende
afsnit ”Jurisdiktion/protester”.
Udover stævnejury skal der etableres en teknisk jury ved arrangørens foranstaltning. Opgaver,
beføjelser m.v. for teknisk jury vil bestå i at kontrollere at cykler og udstyr opfylder gældende
regler for sikker færdsel i trafikken.
JURISDIKTION/PROTESTER
Protester kan nedlægges af idrætsforeninger eller enkeltpersoner. Protester skal indgives
umiddelbart efter etapes afslutning og behandles iht. DCU’s Reglement. Der kræves et
depositum på 100 kr. som tilbagebetales hvis klageren tages til følge.
FORSIKRING
Deltagelse i DMI Jubilæums Cups stævnevirksomhed sker på den enkelte deltagers eget ansvar,
hvorfor det anbefales at tegne en individuel ulykkesforsikring.
Danmarks Idrætsforbund (DIF) har tegnet en kollektiv forsikring med TRYG, der i væsentligt
omfang imødegår de forskellige risici, der kan være i forbindelse med foreningsarbejde.
ØKONOMI
Den arrangerende Idrætsforening har ikke nogen økonomiske udgifter eller ansvar.
Idrætsforeningen vil blive honoreret iht. DMIs regler og normale procedurer på området.
--- oo0oo ---

