
Succé Cup 2022 
Råde, Moss, Aremark og Gressvik 

26., 27. og 28. mai. 
 

BMX-REGLEMENT FOR SUCCÉ CUP 2022 
 

 
 

 
 

§ 1 Konkurranseopplegg 

Succé cup benytter det samme poengsystemet som Norges Cup BMX, som kjøres med scrambled 
heats. Sammenlagt-resultater publiseres etter hvert løp. Rytter med best sammenlagtresultat i sin 

klasse etter 3 løp vinner.  

 

§ 2 Klasseinndeling  

Det må være minst 3 påmeldte ved påmeldingsfristen for å åpne en klasse.  
Om det ikke kan åpnes en jenteklasse, skal de sykle sammen med gutteklasse i samme alder. 

Junior og Elite menn slås fortrinnsvis sammen ved for få påmeldte, og det samme med Junior og Elite damer. 
Klasser som sykler sammen, deles for premiering. 

Sekretariatet avgjør evt. samkjøring av klasser etter hva som er hensiktsmessig for gjennomføring 
av løpet, etter påmeldingsfristen. 

Da Succé cup ikke er et C1 løp kan ryttere 17 år og over, velge klasse 17+ eller junior/elite 
 uavhengig av klasse som kjøres internasjonalt. 

 
Klasser: 

Gutter/Menn 6 år og under 
 7 - 8 år 
 9 - 10 år 
 11 - 12 år 
 13 - 14 år 
 15 - 16 år 
 17 + 
 Cruiser 13 - 29 år 
 Cruiser 30 år + 
 Junior (17-18 år) 
 Elite (19 +) 

 

Jenter/Damer 8 år og under 
 9 - 10 år 
 11 - 12 år 
 13 - 14 år 
 15 - 16 år 
 17 + 
 Cruiser 13 - 29 år 
 Cruiser 30 år + 
 Junior (17- 18 år) 
 Elite (19 +) 

Bestemt i enighet, med representanter fra klubbene 
Gressvik, Moss, Råde og Aremark, 

april 2022. 



 
Cruiserklassene kan eventuelt også samkjøres. Fortrinnsvis de to dameklassene og de to herreklassene. 

Disse deles også for premiering.  

 
§ 3 Oppklassing 

 
Ryttere skal normalt sykle i den aldersklassen de tilhører. Det kan gis mulighet for søknad om oppklassing,  

dersom rytter har prestert meget godt i egen klasse og søknad støttes av sportslig leder i egen klubb.  
Søknad avgjøres av hovedløpsleder og sekretariatsansvarlig, evt. i samråd med sjefs-kommisær. 

 

§ 4 Poengberegning 

Det kjøres både A og B finaler for poengfordeling. 

Poeng i BMX-cup med scrambled heat: 

 

 



 
Ved lik poengsum avgjøres rekkefølgen på følgende måte: 

 
- Flest 1. plasser i A finaler, om det er likt antall gjelder flest 2. plasser osv. 

- Om helt likt teller beste siste løp 
 

§ 5 Avlysninger/Løpsendringer 
 

Må et eller flere løp avlyses av arrangøren, telles disse som om rytteren har deltatt.  
Det utdeles ingen poeng for avlyste løp. Avlysning/endring av tider eller andre store avgjørelser  
vedr. arrangement avgjøres av Hovedløpsleder og Succé komiteen, i samråd med hoveddommer. 

 
§ 6 Startavgift 

 
 Alle aldersklasser opp t.o.m. 17+ og Cruiser: 450,- 

Junior/Elite damer og menn:  550,- 
Ingen etter-anmelding. 

 

§ 7 Premiering. 
 

Sammenlagtpremiering til alle deltagere. 
Pokal med plassering fra 1.-3. plass. Deltagerpokal fra 4. plass. 

De som får pengepremier får ikke pokal. 

Pengepremier for 17+, Junior og Elite 
 

  1.plass 2.plass 3.plass 
17+ damer  Kr 2000,- 1500,-       1000,- 
17+ menn  Kr 2000,- 1500,-       1000,- 

Junior damer  Kr 2500,- 1700,- 1200,- 
Junior menn  Kr 2500,- 1700,- 1200,- 
Elite damer  Kr 4000,- 2500,- 1700,- 
Elite menn  Kr 4000,- 2500,- 1700,- 

1/3 premiering for pengepremier i klassene 17 +, Junior og Elite.  
Ved bare 3 startende deles det ut 1.plass pengepremie, pokal til de resterende. 

Ved 4-5 startende deles det ut 1. og 2. plass pengepremie, pokal og deltaker til de resterende. 
Ved 6 eller flere startende deles det ut 1., 2. og 3.plass pengepremie, deltaker til de resterende.  

Det blir delt ut kontanter til pengepremie-vinnere. 
 



§ 8 Lederplater/Skilt 

Alle syklister får etter planen utdelt både skilt og gave ved registrering, på cupens første dag. 
Lagledere henter ut for sin klubb og er ansvarlig for at rett rytter får rett skilt og gave. 

Det skal være lederplater i alle klasser fra 11 år og opp. Lederplaten beholdes 
av den som vinner sammenlagt. 

 

§ 9 Bane 
 

Hvis banen er utstyrt med Pro-section kan begge sletter benyttes av ryttere 11 år og opp. 
Begge sletter må da også være åpne under trening for 11 år og opp.  

Junior og Elite starter fra 8 meters bakke når banen har dette, ellers starter alle fra 
5 meters bakke.  

 
 

§ 10 Reglement 

Foruten endringer og tillegg i dette reglement, kjøres Cupen som Norges Cup og følger 
norm for NC og BMX reglementet med norske tilpasninger. 

 

For Succé Cup 2022 
Tonje Solheim 

 

 

 

 

 


