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Infoskriv fra GU BMX februar 2015: 
 
Vedlagt følger litt informasjon fra GU-BMX for sesongen 2015. Vi vil samtidig minne 
om at dere kan sende saker, utfordringer og problemstillinger dere ønsker å få belyst 
til oss.  
 
BMX-Normer for NC og NM: 
BMX normene for NC og NM er oppdaterte og dere finner de på www.sykling.no 
under regelverk. GU-BMX vil gjøre dere oppmerksomme på enkelte presiseringer: 
 
-  Arrangørklubb av NM skal ha banen godkjent av rittkoordinator minimum 6 
 måneder før mesterskapet. Klubben kan ikke gjøre endringer på banen etter at 
 banen er godkjent.  
-  Rittkoordinator på Vestlandet er Ken Meland, ken@sykkelfabrikk.no 
-  Rittkoordinator på Østlandet er Ken Olsen, hw-olsen@online.no 
 
Vedlagt finner dere referat fra arrangørseminaret.  
 
Samkjøring av klasser: 
Det vil også i 2015 bli samkjøring av klasser i Norges cupen. Ved samkjøring av 
klassene Junior, Elite og 17+ menn på baner med Pro-section vil begge traseer være 
åpne og rytterne kan velge trase. Dette er i 2015 avklart med hoved kommisærene, 
og vi håper på mye god racing på NC løpene.  
 
I NM vil klassene 17+ og Junior og Elite menn ikke samkjøres.   
 
Endringer i regelverket: 
Det er ingen endringer regelverket per februar 2015. Men det er gjort enkelte norske 
tilpasninger: 
-  Ryttere under 13 år kan sykle løp i jeans. 
-  Ryttere fra og med det året de fyller 13 år kan sykle med klikk pedaler 
-  Det blir enkelte endringer i poengberegninger. Bonus poeng for junior ryttere 
 fjernes.  
-  Det skal være minimum 4 sanitet tilstede for å kunne arrangere løp 
 
Deltagelse i Europa-cup  
Barneidrettsreglene åpner ikke for unntak fra kriteriene for å kunne delta på Europa-
cup for de rundene som skal arrangeres i Danmark. Det vil si at ryttere i alderen 11 
og 12 år ikke vil kunne delta på Europa-cup runder i Danmark.  
 
GU gjør dere oppmerksomme på at tidene for løpsavvikling for Europa cup rundene 
er endret. Løp for mesterskapsklassen Junior og Elite avvikles fredag kveld og 
lørdag, mens løp for Challenge klassene avvikles lørdag og søndag.  
 
GU BMX gjør også oppmerksom på at det nå kun er Elite ryttere med et karriere 
nummer fra UCI som skal ha nummer trykket på trøya under løp.  


