
 

 

Orientering om 
resultatformidling, tilmelding, chip og enkeltstartsstyr til cykelløb 
 
Resultatlister 
Vi har oplevet en del problemer med resultatformidlingen på internettet fra sæsonens løb. Resultaterne på 
selve præmierækkerne på dagen har været korrekte, men der har i formidlingen via internettet været nogle 
fejl. Årsagen har været flere forskellige tekniske problemer, som vi nu har identificeret og fået rettet. 
Derfor tror vi på, at det er overstået og vi forventer, at det vil forløbe mere smertefrit i de kommende 
weekender. 
Skulle der alligevel opleves problemer med resultatet på dagen, er det fortsat de almindelige regler der 
gælder. Det vil sige, at der er 15 min. protesttid efter de foreløbige resultater er offentliggjort af 
løbsspeakeren. Såfremt man har nogle rettelser til resultatlisterne, er det således vigtigt at man protesterer 
indenfor de 15 min. Efterfølgende er det desværre ikke længere muligt at rette i resultatet. 
 

Pointstatistik 
Pointstatistikken for 2014 er under udvikling og forventes at være klar medio maj. Mere info følger. 

 
Tilmeldinger til løb 

Der har været en fejl i tilmeldingssystemet, hvorfor det har været muligt at dobbelttilmelde sig et løb. 
Fejlen er nu rettet, så man ikke længere kan dobbelttilmelde sig. Alle der har været dobbelttilmeldt løb er 
identificeret og vil i løbet af den næste uges tid, få tilbageført beløbet til det betalingskort der er benyttet 
ved tilmeldingen. Derfor kan der godt gå lidt mere end en uge inden beløbet optræder på din konto. Har du 
betalt med udenlandsk kort, Mastercard eller andre kreditkort, kan der gå længere tid. 

 
Propositioner til kommende løb 
Alle propositioner der er modtaget pr. dags dato, bliver opdateret senest i morgen (lørdag d. 26.04). 
Fra medio maj vil administrationsmodulet til propositioner været klart. Det betyder, at det herefter vil være 
muligt selv at oprette propositioner til løb. Vi anbefaler dog, at klubber til alle løb i maj og primo juni, 
tilsender propositioner til Henrik Kartin (henrik.kartin@dcu-cykling.dk), så de kan blive offentliggjort på 
tilmeldingssiden hurtigst muligt. 

 
Chip til konkurrence landevej og MTB løb (AMB-transponder) 

Det har været så stor succes med introduktionen af de nye aktive AMB ”leasing-chip”, at vi nu har solgt 
mere end 500 stk. Det betyder desværre, at vi pt. må melde midlertidigt udsolgt af de nye chips, hvorfor 
der vil opleves en lidt længere leveringstid. Vi forventer at modtage nye chip i starten af maj.  
Mangler du en chip, skal du stadig bestille den via vores webshop, men leveringstiden vil være lidt længere 
end normalt. Du vil indtil du modtager den nye chip, fortsat kunne leje en chip ved løbet på selve dagen.  

 
Nye regler ang. enkeltstarts-styr 

Vær opmærksom på, at UCI har besluttet at tilføje følgende til teksten i artikel 1.3.023: (DCU kapitel 7 
§15.2): ”For ryttere der er 190 cm høje eller mere, kan den horisontale afstand mellem den lodrette linje 
gennem krankakslens center og det yderste punkt på styret inklusive alle tilbehør, øges til 85 cm.”  
Denne nye positionsregel vil træde i kraft den 29/4-2014 og gælder i konkurrenceløb/licensløb. Eventuelle 
spørgsmål kan rettes til Teknisk Kommission v. Ulf Jensen.  
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