VELKOMMEN TIL DM i e-cykling på Bkool platformen
Propositioner
Der er tale om et officielt Danmarksmesterskab under Danmarks Cykle Union, hvor man vinder DCUmedaljer og eneretten til at køre i Dannebrogstrøjen på Bkool-platformen.
Tid og sted:
DM-finalen afvikles lørdag 7.marts kl 9-17 i Gislevhallen, Skolevej 9, 5854 Gislev
Dagens officielle program:
09.00: Hallen åbner
09.00 : Indvejning, lodtrækning om trainere og opsætning
10.20: Opvarmning
10.30: 1.heat 1.etape
11.35: Opvarmning (forbehold for forsinkelse)
11.45: 2.heat 1.etape (forbehold for forsinkelse)
12.50: Opvarmning (forbehold for forsinkelse)
13.00: 1.heat 2.etape (forbehold for forsinkelse)
14.05: Opvarmning (forbehold for forsinkelse)
14.15: 2.heat 2.etape (forbehold for forsinkelse)
15.35: Opvarmning (forbehold for forsinkelse)
15.45: 3.etape (forbehold for forsinkelse)
16.30: Præmieoverrækkelse (forbehold for forsinkelse)
Der er mange andre aktiviteter i hallen og fællesspisning om aftenen. Se mere på www.ecykleklub.dk
Event:
Der vil være storskærm, lysshow, speaker, rytterpræsentation og livestreaming
Der vil være en ”nummerplade” til alle ryttere med navn, ftp, vægt og placering i kvalifikation
Der vil være tilskuerpladser og mulighed for at købe mad og drikke
Der er omklædningsrum i hallen
Deltagere:
De 32 højest rangerede mænd og kvinder på DM-kvalifikationslisten pr 17.2.2020 tilbydes en plads ved DM.
Kvalificerede ryttere skal tilmelde sig senest 23.2.2020. Hvis man ikke har tilmeldt sig indenfor denne ramme
mister man retten til sin plads. 24.2.2020 tilbydes eventuelle ledige pladser til de næstkommende på
ranglisten i DCU-rækken i Bkoolligaen. De skal tilmelde sig senest 1.3.2020, hvorefter ledige pladser ikke
besættes. Ved færre end 3 deltagere pr køn afvikles DM ikke for det pågældende køn.
Licens:
Alle deltagere skal have motionslicens eller konkurrencelicens under DCU.
Licensen tegnes på https://www.cyklingdanmark.dk/medlemmer/om-licens/
Deltagelse til DM i e-Cykling forudsætter medlemskab af en cykelklub under Danmarks Cykle Union
Tilmelding:
Kvalificerede ryttere modtager en invitation på mail fra DCU og kan tilmelde sig på www.ecykleklub.dk
Prisen for at deltage er kr. 200,I forbindelse med tilmelding kan man lave nogle tilvalg (fællesspisning, plads til campingvogn mm)
Trainere:
Der er 16 stk Elite Drivo II sat op i hallen. Alle skal køre på disse trainere.
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Der trækkes lod om hvilken trainer man skal køre på før hver etape.
Trainerne har Shimano 11-speeds kassettebody på og er monteret med Shimano 11-28 kassette.
Hvis man ønsker at køre med en anden kassette skal man gøre opmærksom på det ved tilmelding. Man skal
selv medbringe sin kassette og værktøj. Man skal selv montere sin kassette og skal umiddelbart efter sidste
rytters målgang skifte tilbage til den formonterede kassette
Cykel:
Rytterne medbringer deres egen cykel.
Det anbefales at batterier i evt. wattmålere påsat cyklen fjernes, så der ikke sker en uønsket parring med
Bkools software. Registreres brug af anden wattkilde end den fra den officielle træner der stilles til rådighed,
kan der blive tale om diskvalifikation.
Vær opmærksom på at en slidt kæde kan have problemer med at køre på de nye kassetter der sidder på
trainerne.
Cykelservice:
Der vil være et udvalg af cykelværktøj i hallen som kan lånes
Der vil være lånecykler i hallen i tilfælde af nedbrud på ens egen cykel. Bemærk at ikke alle strørrelser er der.
DCU repræsentanter disponerer og prioriterer lånecyklerne
Rytterstation:
Der er et bord på hver station
Der er et 4-stik med strøm ved hver station
DCU stiller PCer til rådighed for alle ryttere. Der er trukket kablet netværk til hver PC. Husk dit login til Bkool
Ryttere SKAL selv medbringe usb ant+ dongle og usb-forlængerkabel
Det er tilladt at medbringe en blæser
Der er en ”flagstang” hvor man sætter sin rytter-nummerplade på
Det er tilladt at køre med musik i hovedtelefoner
Opsætning/nedtagning af udstyr:
Det er rytterens eget ansvar at sætte sit udstyr op til hver etape.
Opsætningen må påbegyndes når den udtrukne plads er rømmet af den tidligere rytter
Nedtagning må først begynde når sidste rytter i ens heat er kommet i mål for ikke at forstyrre. Det er dog
tilladt at forlade sin plads når man selv er kommet i mål, men man skal lade alt sit udstyr stå og forlade DMområdet uden ophold
Nedtagningen skal være færdig senest 5 minutter efter sidste rytter i ens heat er kommet i mål, så pladsen
er klar til næste rytter. DCUs repræsentant markerer hvornår sidste rytter er kommet i mål
Efterfølgende etape starter tidligst 25 minutter efter sidste rytter er kommet i mål, således at der er 5
minutter til nedtagning, 10 minutter til opsætning og 10 minutter til opvamrning
Pulsmåler:
Der er intet krav om pulsmåler ved DM
Vægt:
Alle ryttere bliver vejet ved indskrivning.
Vægten rundes ned til nærmeste hele tal
Hvis rytterens vægt afviger mere end 3 kg fra ens sidste løb i DCU-rækken i Bkolligaen, så bliver man
diskvalificeret
Der er ekstra badevægt til rådighed i tvivlstilfælde
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Det er rytterens eget ansvar at tilpasse vægten i simulatoren til den vægt der er registreret ved indvejning.
Hvis man kører et heat med en anden vægt end den fra indvejningen får man DQ
Adgang til data:
Rytterens data på bkool.com skal være åben ligesom i kvalifikationen
Repræsentanter fra DCU:
DCU stiller med repræsentanter der har ansvaret for den praktiske afvikling, validering af data og afklaring af
tvivlsspørgsmål og tvister.
Ruter:
De 3 ruter offentliggøres senest 16.februar 2020
Etape 1 vil være en kuperet rute
Etape 2 vil være en flad rute
Etape 3 vil være en blandet rute
Forventet vindertid på ruterne er 25-30 minutter.
Der er en tidsgrænse på 15 minutter oveni vindertiden. Herefter vil man blive DQ og skal stoppe med et køre
Simulatorversion:
DCU vælger den version af Bkools simulator der forventes at give den mest fair afvikling. Dette kan betyde at
det ikke er den nyeste version der benyttes
Racemaster og kode:
Info udleveres inden hvert heat. Koden må ikke videregives til nogen
Indddeling af ryttere i heats:
Når den endelige tilmeldingsliste er klar vil den blive sorteret efter point og danne baggrund for seedning
Rytteren med flest point er seedet 1. Rytteren med næstflest point er seedet 2 osv
1.heat består af rytterne der er seedet 1,4,5,8,9,12,13,16,17,20,21,24,25,28,29,32
2.heat består af af rytterne der er seedet 2,3 6,7,10,11,14,15,18,19,22,23,26,27,30,31
Startprocedure:
Man skal joine den officielle opvamrning senest 1 minut før heatstart.
Hvis man joiner senere får man DQ
Heat-resultat:
Resultatlisten fra www.bkool.com er gældende. Dog kan visuelt gennemsyn af live-målgang på officielle
streams komme på tale i fald der er oplagte divergenser. DCU-repræsentanterne har den endelige afgørelse
Pointsystem:
I hvert heat modtager rytteren følgende point i forhold til sin placering:
1.plads = 250
2.plads = 240
3.plads = 230
4.plads = 225
5.plads = 220
6.plads = 216
7.plads = 212
8.plads = 208
9.plads = 204
10.plads = 200
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11.plads = 197
12.plads = 194
13.plads = 191
14.plads = 188
15.plads = 186
16.plads = 184
De 8 ryttere der sammenlagt fra 1.heat 1.etape og 1.heat 2.etape har flest point kvalificerer sig til 3.etape
De 8 ryttere der sammenlagt fra 2.heat 1.etape og 2.heat 2.etape har flest point kvalificerer sig til 3.etape
De point man har optjent 1 1.etape og 2.etape tager man med til 3.etape.
Slutplaceringer:
Der beregnes totalpoint som summen af de point man har optjent i 1.-3.etape.
Den rytter der har optjent flest point kåres som Danmarksmester
Ved pointlighed er vinderen den med flest heatsejre. Er det stadig lige er det flest 2.pladser og så fremdeles.
Ved fortsat pointlighed er det vinderen af 3.etape der kåres som vinder.
De øvrige placeringer afgøres ligeledes ved højeste pointantal. Ved pointlighed er det rytteren med den
højeste enkeltplacering i en etape der placeres højest. Hvis denne også er ens, vægter placeringen i 3.etape
højest
Præmier:
1.pladsen modtager guldmedalje fra DCU, Dannebrogstrøje fra DCU, Virtuel Dannerogstrøje fra Bkool og
præmier fra sponsorer
2.pladsen modtager sølvmedalje fra DCU og præmier fra sponsorer
3.pladsen modtager bronzemedalje fra DCU og præmier fra sponsorer
Alle deltagere modtager en goodiebag fra sponsorer
Force Majeure:
I tilfælde af force majeure og andre uforudsigelige situationer, vil det være DCUs repræsentanter der
beslutter hvordan dette håndteres bedst muligt
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