
Xtreme MASTER Cuppen 2018 – Reglement  
  

I forsættelse af 2017 gentages successen med at køre Xtreme MASTER Cuppen som en gennemgående 
konkurrence for MASTER ryttere. Der køres i klasserne H40 og H50, hvor der ud over de individuelle 
præmier på dagen også køres om point til cuppen. Der gives point ved præmiegivende placeringer efter 
følgende pointskala samt ved spurtpræmier. 
 
Under Cuppen dispenseres der for normale oprykningsregler for de berørte klasser, således hvis man f.eks. 
er H50 rytter ved Cuppens start i Kolding kan man forblive i H50 under Cuppen fremtil finalen i Sønderborg 
selvom man måtte være pointkvalifiseret til oprykning. Tidligere oprykkede ryttere kan ikke rykke tilbage.   
 
Samlet resultat ved målgang 
Nr. 1 - 50p; Nr. 2 - 35p; Nr. 3 - 25p; Nr. 4 – 20p; Nr. 5 – 18p; Nr. 6 – 16p; Nr. 7 – 14p; Nr. 8 – 13p; Nr. 9 – 
12p; Nr. 10 – 11p; Nr. 11 – 10p; Nr. 12 – 9p; Nr. 13 – 8p; Nr. 14 – 7p; Nr. 15 – 6p; Nr. 16 – 5p; Nr. 17 – 4p; 
Nr. 18 – 3p, Nr. 19 – 2p; Nr. 20-? – 1p. 
 
Point spurt ved 1. og 3. passage på målstregen:  Nr. 1 – 3point; Nr. 2 point  – 2p; Nr. 3 – 1point    
 
Samlet vinder (subsidiært øvrige placeringer) er den rytter, der i løbet af Xtreme Cuppen opnår flest point, 
uanset antal afdelinger han har kørt. Dog skal man deltage i finaleafdelingen for at vinde. 
I tilfælde af pointlighed, er det den rytter, der er bedst placeret i sidste afdeling, der vinder. 
  
For at opnå præmie i cuppen, skal der startes i sidste afdeling (finalen). 
  
Præmieskala: Samlet. 
Samlet vinder : 1000,- Gavekort til www.extreme.dk  
Nr 2.: 500,- Gavekort til www.extreme.dk 
Nr. 3: 250,- Gavekort til www.extreme.dk  
 
Præmier i hver afd: Ifølge den grønne bog. 
  
Termin: 
Afdelinger Xtreme Cuppen 2018 
 

09/09/18	 Kolding	1.	afd.	
15/09/18	 Odder	2.	afd.	
16/09/18	 Hobro	3.	afd.	
22/09/18	 Horsens	4.	afd.	
23/09/18	 Haderslev	5.	afd.	
29/09/18	 Tønder	6.	afd.	
30/09/18	 Sønderborg	FINALE	

 
De enkelte klubber står for præmier til løbene, samt overrækkelse af førertrøje til den førerne rytter efter den 
almindelige præmieceremoni, Der bør være en buket blomster til rytteren i føretrøjen. 
Efter sidste afdeling, sørger den arrangerende klub for blomster til 1, 2 og 3 i den samlede cup.  
 
Den arrangenede klub opfordres til at have en særlig ansvarlig for Xtreme Cuppen. Denne skal blandt 
andet sørge for at trøje og blomster er til stede, når præmieceremonien skal afvikles.    
 
Distriktet leverer præmier samt førertrøje til den samlede Xtreme Cuppen. Disse vil stå i speakervognen. 
Efter finalen afregnes præmiepengene fra distriktet til finaleklubben.  
 
Evt. spørgsmål kan rettes til Distrikt Jylland-Fyn konkurrenceudvalg ved; 



 
Ole Iversen 20224338 ole@fiskeriflaaden.dk  Henrik Dan Andersen  20322567 hda@post1.tele.dk 


