
REGLER FOR MTB-O VINTERCUP 
 
1. Løbsform: 
Vintercup køres som orienteringsløb på cykel. Alle skal bruge hjelm. Færdselsloven 
skal overholdes. Vintercuppen køres som parløb, hvor parret skal følges hele vejen. Der 
må maximalt være 100 meter mellem rytterne på det enkelte par. Hvis man ikke har en 
makker, skal arrangøren så vidt muligt hjælpe med at danne par, hvis dette ønskes. Vil 
man køre alene skal man være opmærksom på reglerne for den samlede stilling. 
 
2. Deltagere: 
Alle kan deltage i vintercuppen. DCU Motion Midt/Nord  udsender indbydelser til alle 
områdets klubber. Samtlige resultater offentliggøres på DCU motions hjemmeside.  
 
3. Betaling og tilmelding: 
Kr. 50.- pr. person pr. afdeling. Tilmelding skal ske senest en halv time før første start. 
Ved første afdeling man deltager i skal parret registreres som par, også selv om den ene 
del af parret er forhindret. Resultater kan ses på www.dcu-motion.dk 
 
4. Startkort: 
Startkort og kort (lamineret eller i plastlomme) udleveres umiddelbart før deltagerne 
startes. Standardiseret startkort skal anvendes i alle afdelinger, startkortet leveres af 
vintercup udvalget. Efter hver afdeling gives spørgsmål, svar, startkort og resultatliste 
til vintercup udvalget. Link til DCU motion www.dcu-cykelmotion.dk  
 
5. Kort: 
Der skal benyttes kort i målestoksforhold 1:25 000 af nyere dato. Evt. hjælpekort skal 
have målestoksforhold påtegnet. Kortet skal være en tydelig kopi af originalkortet med 
tydelig markering af start, mål og poster. Der skal udleveres postbeskrivelse med en 
kort, klar og præcis beskrivelse af den terrængenstand, hvor posten er sat. Beskrivelsen 
kan med fordel påklæbes løbskortet. Der kan udleveres 2 kort pr. hold, såfremt holdene 
ønsker dette. 
 
 
6. Banen: 
Løbsbanen skal bestå af 15 poster, placeret så den korteste bane bliver ca. 30 km. 
Banen skal lægges så der kan køres på "almindelig" vinterracer med 28mm dæk. 
Banen bør lægges så kun de allerhurtigste hold kan nå alle poster. 
 
 
 
 
7. Poster: 
Posterne skal være placeret min. 20 cm. over jordhøjde. Posten skal placeres så den 
ikke er til gene for anden færdsel, og må ikke sættes så deltagerne er nødt til at gå / 
køre på privat grund. 
Et løb omfatter 15 poster: 



• 2 poster á 6 point markeret på kortet med to ringe med en prik i midten, hvor prikken 
er posten: ”Post med svært rutevalg (langt fra start/mål)”. 
• 4 poster á 4 point markeret på kortet med et firkant omkring en ring med en prik i 
midten, hvor prikken er posten: ”Vanskelig post”. 
• 9 poster á 3 point markeret på kortet med en ring med en prik i midten, hvor prikken 
er posten. 
Ved posten er fastgjort en klippetang.  
 
8. Opgaver: 
Opgave på post skal være spørgsmål med tre svarmuligheder. Spørgsmålene skal være 
formuleret, så der ikke kan foreligge misforståelser. 5 spørgsmål skal være 
sportsrelateret, 5 almen viden (historie, geografi, politik, ect.) 5 spørgsmål skal være 
aktuelle nyheder/nyhedsrelateret. 
 
9. Pointgivning i afdelingerne: 
Der kan maksimalt opnås 100 point. 
• Der gives 3, 4 og 6 point pr. post, hvor klippetangen har været benyttet (i alt 
maksimalt 55 point). 
• Der gives 3 point pr. korrekt svar, men kun hvis der er klippet med den rigtige tang i 
den rigtige rubrik (i alt maksimalt 45 point). 
Hvert fejlklip giver minus 3 point. Beskadigede felter regnes for fejlklip.  
Der gives et strafpoint for hvert påbegyndt minut over tidsgrænsen på 90 min. for herre 
par. Tiden stoppes, når sidste rytter M/K er i mål. 
Hvis en af holddeltagerne er over 50 år gives der 5 tillægsminutter, og hvis over 60 år 
gives 10 minutter.  
Damer får 10 tillægsminutter. 
Et hold kan max. få i alt 10 tillægsminutter. Dog kan eks. et hold med 1 dame over 60 
år få op til 20 minutter i tillægstid. Der gives kun tillægstid til den ene rytter på holdet. 
Placeringen i den enkelte afdeling beregnes efter højeste pointtal, som er givet 
for poster og opgaver, men med fradrag af evt. strafpoint fra køretiden. Parret med 
højeste pointtal får placering 1, næsthøjeste får placering 2 osv. I tilfælde af pointlighed 
afgør køretiden placeringen for de par der er lige med point. Er køretiden også den 
samme afgør rigtige svar på spørgsmålene placeringen. Er stillingen stadig lige får 
holdene samme placering og den efterfølgende placering udgår, dvs. får to hold en 
femte plads udgår sjette pladsen. Fejlklip og korrekt klip: rigtigt klip = ved den rigtige 
post på klippekortet giver point for posten. Kontroller om holdet har det rigtige svar i 
den rigtige rubrik (A-B-C), hvis ja, så får holdet også point for svar. Alle andre klip end 
ovennævnte i rubrikkerne giver minus 3 point pr. stk. 
 
10. Pointgivning i den samlede stilling: 
For at deltage i den samlede cup, skal der køres i par. Ved første afdeling parret 
deltager i, oplyses navn og klub for begge deltagere. For at blive regnet som par skal 
der køres sammen i mindst 2 afdelinger. Danner man senere i cuppen par med en anden 
deltager, bortfalder de tidligere indkørte point i den samlede stilling.  
Der afvikles 10 (5) afdelinger, og bedste resultat i max. 6 (3) afdelinger tælles som 
holdets samlede resultat. Man deltager i den samlede stilling hvis man har deltaget i 
mindst 2 afdelinger. Der gives 20 point for en første plads, 19 point for andenpladsen 



osv.. I tilfælde af pointlighed i den samlede stilling efter sidste afdeling er kørt, bruges 
den samlede køretid af de tre bedste afdelinger, således at den mindste køretid giver 
den bedste placering. Placeringer fra 20. pladsen og nedefter gives 1 point. 
 
 
11. Præmier: 
Der bør være præmier til de tre første par i hver afdeling. Der må være lige så mange 
præmier som deltagere. I den gennemgående konkurrence er der præmier til de tre 
bedst placerede par, indstiftet af DCU M. området. 
 
12. Aflysning. 
Skulle det blive nødvendigt at aflyse en afdeling af vintercuppen, skal den arrangerende 
klub give besked til områdeformanden, og de berørte klubber, hurtigst muligt, samt ved 
opslag på startstedet på løbsdagen. 
 
13. Ændringer af reglerne. 
Ændringer af de vedtagne regler kan ske inden vintercuppen starter, dog senest 1 
måned før første afdeling køres. Ændringer kan ske hvis flertallet af de arrangerende 
klubber stemmer for. 
 
14. Vintercupudvalget. 
Udvalget består af deltagere fra de arrangerende klubber. Der vælges en koordinator, 
umiddelbart efter sidste afdeling er kørt. Denne står for indkaldelse af møde til 
fastlæggelse af løbs terminer. Dette møde skal afholdes senest i september måned. 
 
15. Arrangerende klub skal have en mobiltelefon tændt. Denne virker som nødtelefon 
for evt. havarerede hold. Nummeret skal fremgå af klippekortet eller løbskortet.  
 
 
 
16. Protester. 
Evt. protester skal straks gives til arrangøren og senest 10 minutter efter resultatet af 
den enkelte afdeling er offentliggjort. Enhver protest behandles af den nedsatte jury der 
består af 1 repræsentant fra hver af 3 arrangørklubber ekskl. den på dagen arrangerende 
klub. 
 
Revideret af arrangørklubberne i Craft MTB-O vintercup september 2010.  
 
 


