
REGLEMENT VED DET UOFFICIELLE DANSKE MESTERSKAB I 

INDOOR CYCLING 

1. Alle, med eller uden tilknytning til klub, forening eller motionscenter, kan deltage. 

2. Det er den enkeltes ansvar at være i helbredsforsvarlig tilstand for deltagelse. 

3. Den nedre grænse for deltagelse er 16 år. Der kan dog dispenseres 

4. Ansvaret for afvikling af DM stævnet, både administrativt og sportsligt påhviler 

arrangementskomiteen. Den sportslige ledelse består af 1 dommer og et antal kontrollanter.  

5. Tildeling af indendørs cyklerne afgøres af løbsledelsen. Afhængig af deltagerantallet kan 

mesterskabet afgøres i en enkelt afdeling, eller i en finale med en forudgående kvalifikation. 

Arrangørerne har mulighed for at samle flere klasser hvis deltagerantallet ikke er 

tilstrækkeligt stort. 

6. Dommeren har ansvaret for at reglementet overholdes og at ingen ydre forhold begunstiger 

eller skader udøveren.  

7. Ved teknisk eller elektronisk defekt, kan der laves om start indenfor de første 200 m. ellers 

vil man udgå af konkurrencen. Hvis det er en indledende afdeling, kan udøveren placeres i en 

af de øvrige afdelinger. 

8. Ved hold- eller parløb gælder følgende regler: 

a) Holdet skal på forhånd redegøre for rækkefølgen af deltagende udøvere. 

b) Hver deltager kører 5 km. pr. skift således at alle deltagere kører samme antal km. 

c) Skiftet skal ske indenfor 100 m. efter 5 km. distance markering 

9. Dommeren kontrollerer at alle udøvere er på deres cykler senest 2 minutter før start ellers 

udelukkes udøveren.  

10. Vejning skal ske senest 30 minutter før at konkurrencen startes (se særskilt tidsramme). 

Kontrollanter indtaster vægten (for par eller hold er det gennemsnitsvægten) i X-trainer 

computeren.  

11. Der bruges elektronisk nedtælling. 

12. Indsigelse mod resultatet eller afviklingen skal ske til dommeren umiddelbart efter løbet. Det 

er dommerens vurdering af en hændelse, der suverænt ligger til grund for afgørelsen. 

13. Startliste med deltagere foreligger senest 4 dage før konkurrencens start. 

14. Resultater kan findes på hjemmesiden senest dagen efter. 

 


