Klubmesterskab i BMCK 2018
REGLEMENT
Deltagere:

Kun medlemmer af BMCK kan deltage.
Kørere der har træningslicens / stamklub i BMCK kan deltage som alle andre.
Kørere med træningslicens gennem anden klub kan ikke deltage.
Kørere med indslusningslicens kan ikke deltage.
Der kan kun deltages i en klasse pr. aften

Tilmelding:

Der skal tilmeldes senest lørdagen før den første afd. man ønsker at deltage i.
Tilmelding online på www.bmck.dk (3 dage før).
Når man tilmelder sig, er man automatisk tilmeldt alle afdelinger.
Efteranmeldelse: + 100 kr.

Gebyr:

Micro: Kr. 50,- pr. dag (som betales på dagen, de dage man deltager).
Mini & maxi: kr. 75,- pr. dag (som betales på dagen, de dage man deltager).

Klasser/præmiering:

Micro:

50 begynder alder (3-6 år) / laveffekt. (max 6 år i 2018)
C 50 (4-8 år) (max 8 år i 2018)
C 80 (5-11år)
B50 (5-11år)
B80 (5-11år)

Mini:

Mini 65 (8-12år)
Mini C (10-15 år)
Mini 85 (10-15 år)

Maxi:

C 125 (max 18 år i 2018)
C MX2 (C125 + C144 + C250 4 takt/250 2 takt)
C MX1 (C250-500 + C450 4 takt)
Oldboys C 30+ (fylder 30 år i 2018 – C licens)
OldBoys B 30+
OldBoys A 30+
OldBoys 50+
Junior B 125 (max 18 år i 2018)
MX2 B (144 + 250 4 takt / 250 2 takt)
MX1 B (250-500 + 450 4 takt)
MX A

Afdelinger:

Tre afdelinger for mini & maxi. Fem eller seks micro afdelinger (2 heat pr. aften).

Heatlængde:

Micro:
Mini:
Maxi:

Point:

Micro: 25-22-20-18-16-15-14 osv.
Mini & maxi: 50-44-40-37-36-35-34 osv.
Alle heat er tællende.
Ved pointlighed er antallet af 1. pladser afgørende, dernæst 2. pladser osv.

Præmier:

1. 2. og 3. i alle klasser. Der uddeles erindringspræmie til de øvrige deltagere.

Flagfolk:

Klasserne flager for hinanden.

Indmeldelse:

Indmeldelse i klubben, kan på dagen kun gøres via www.dmusport.dk / medlemskab.

Klasseskift:

Følger det man gør ved øvrige DMU løb.

Transponder:

Der køres med transponder på den store bane.

10 min. + 1 omg.
15 min. + 1 omg.
20 min. + 1 omg.
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