REGLER FOR MTBO SOMMERCUP2021
1. Løbsform:
MTBO Sommercup køres som et orienteringsløb for 2 mands hold på cykel, hvor holdet
skal følges ad - der må maximalt være 100 meter mellem rytterne på det enkelte hold.
Der køres efter indtegnede poster på et kort og posterne findes i vilkårlig rækkefølge.
Man kan godt køre alene
Alle deltagere skal anvende hjelm og færdselsloven skal overholdes. Der køres kun på
veje/stier som er på kortet.
2. Deltagere:
Alle kan deltage i cuppen. Arrangørerne udsender indbydelser via sociale medier samt på
vintercupnord.dk
3. Tilmelding og betaling:
Der arrangeres 3 afdelinger i perioden maj – juli
Ved tilmelding til alle 3 afdelinger er prisen kr. 175,- pr. deltager, og tilmelding skal
foretages ca. 8 dage før første afdeling. Vejledningen er i tilmeldingssystemet.
Ved tilmelding til en enkelt afdeling er prisen kr. 75,- pr. deltager. Tilmelding ca. 7 dage
før.
Det er IKKE muligt at eftertilmelde sig da Corona restriktioner og hensyn dertil skal
overholdes.
Ved tilmelding skal deltageren oplyse om vedkommende deltager som hold (og med hvem),
både i pågældende og i de følgende afdelinger.
4. Start:
Der anvendes EMIT elektronisk tidtagning og løberbrik udleveres i startbåsen af
startpersonalet.
5. Kort:
Der skal benyttes kort i målestoksforhold 1:25.000 (4 cm) af nyere dato. Kortet skal
være med tydelig markering af start/mål og poster på riv og vandfast papir.
6. Postbeskrivelse vedhæftes på kortet.
Rødt skraverede områder eller røde X over veje/stier angiver at kørsel og ophold er forbudt.
Røde //// streger på stier og veje betyder at denne er svær farbar, men kan køres på i lavere
tempo på MTB. Kort udleveres umiddelbart før holdet starter.
7. Hold inddeling – Summercuppen er anderledes end Vintercuppen
1. Mix- hold (uanset alder) – en mand/kvinde kører sammen
2. Veteran – hold (mænd) – begge deltagere er FYLDT min. 50 år inden sidste afdeling
køres - ID kan kræves af arrangører (hvis man kører alene gælder samme regel)
3. Kvinde – hold (uanset alder) – begge deltagere er kvinder (hvis man kører alene
gælder samme regel)
4. NYT - INTRO KLASSE: Alle som vil KØRE I 120 MIN og ikke på en officiel
resultatliste. Intro klasse deltagere starter som de første.
5. Åben klasse – alle som ikke kan eller vil køre i andre klasser
Alle hold får hold resultat ved målgang og alle, på nær intro klasse, bliver placeret på en
klasseresultatliste, som vil blive offentliggjort på hjemmeside og Facebook

Køretid:
Max køretid er 90 minutter – Intro klasse max. 120 minutter fra det tildelte
starttidspunkt.
Der gives 1 strafpoint for hvert påbegyndt minut over 90 min.
Tiden stoppes når sidste rytter på holdet er i mål og brikken isættes målenheden.
8. Banen:
Banen skal bestå af 15 poster, placeret så den hurtigste rute mellem alle posterne
Poster:
Posterne består af et stativ med 3 EMIT postenheder (benævnt A, B og C), som skal
være synlig min. 50 cm over jord højde.
Posten skal placeres så den ikke er til gene for anden færdsel, og må ikke placeres så
deltagerne er nødt til at gå/cykle på privat grund (medmindre det er aftalt med
grundejer).
En bane består af 15 poster, hvoraf:
• 2 poster (á 6 point) er markeret på kortet med 2 ringe/cirkler og er poster langt fra
start/mål og/eller ”svært” vejvalg
• 4 poster (á 4 point) er markeret på kortet med 1 ring/cirkel og en firkant og er poster
et stykke fra start/mål og/eller ”mellemsvært” vejvalg
• 9 poster (á 3 point) er markeret på kortet med 1 ring/cirkel og er ”lette” poster
Arrangøren kan vælge at tydeliggøre placeringen, af en eller flere poster, ved at
markere posten på kortet med en rød prik midt i postcirklen.
9. Opgaver:
Ved hver post er der opsat et spørgsmål, som ved korrekt svar kan give holdet 3
tillægspoint. Opgaven på posterne skal være et spørgsmål med tre svarmuligheder.
Spørgsmålene skal være formuleret, så der ikke forekommer misforståelser.
Kategorien af spørgsmål skal være 5 sportsrelaterede, 5 om almen viden (historie,
geografi, politik, etc.) og 5 nyhedsrelaterede.
10. Point
Der kan maksimalt opnås 100 point hvoraf der gives.
• 6, 4 og 3 point pr. fundet/stemplet post (i alt 55 point)
• 3 point pr. korrekt stemplet svar (i alt 45 point)
Mere end en stempling ved hver post giver minus 3 point pr. stk.
11. Placering i den enkelte afdeling:
Placeringen i den enkelte afdeling afgøres af de pointtal, som er givet for poster +
korrekte svar med fradrag af evt. strafpoint for overskridelse af køretiden.
Holdet med højeste pointtal får placering nr. 1, næsthøjeste får placering nr. 2 osv.
I tilfælde af pointlighed afgør køretiden placeringen.
Resultatliste og korrekte svar på spørgsmål for hver afdeling kan ses på
www.vintercup.dk – sommercup
12. Point:
Der køres en intern ”for sjov konkurrence” i hver holdtype på hver enkelt afdeling – ikke
samlet. Dog ikke i Intro klassen som er en ny holdtype i Sommercuppen.
13. Præmier:
Det tilstræbes at kunne uddele lodtrækningspræmier i sommercuppen. Der er INGEN
umiddelbare sponsorer til dette løb. Der er lodtræningspræmier fra Aalborgvin.dk til
Sommercuppen 2021.

14. Aflysning:
Skulle det blive nødvendigt at aflyse en afdeling, skal den arrangerende
Forening/person give besked hurtigst muligt på hjemmesiden og Facebook
15. Ændringer af reglerne:
Ændringer af de vedtagne regler kan ske inden cuppen starter, dog senest 1
måned før første afdeling køres. Ændringer kan ske hvis styregruppen bliver enige
herom.
16. Sommercuppen er hovedsageligt styret af de arrangerende personer, som også er
løbets dommer i afgørende sager.
17. Protester:
Der kan ikke indgives protester ift. sommercuppens afvikling. Man er velkommen til at tage
en snak med arrangøren, hvis man vurderer at noget kan gøres bedre.
18. Andet:
Arrangerende klub skal have en mobiltelefon tændt der virker som nødtelefon for
deltagende hold. Telefonnummer skal fremgå af løbskortet.
Elektroniske hjælpemidler må ikke anvendes til rutevalg og besvarelse af spørgsmål.
Telefoner må medtages til brug for evt. nødhjælp.
Revideret i marts 2021 af styregruppen bag MTBO Vintercup.

