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Velkommen til By-kampen på Aarhus Cyklebane
By-kamps begrebet går mange år tilbage. Før i tiden dystede de bedste ryttere fra Aarhus Cyklebane
ofte mod deres kollege fra Odense, København eller andre europæiske cyklebaner. En udtagelse til
det datidens by-kamps hold var forbundet med stor ære og prestige blandt de enkelte cyklebaners
ryttere.
I 1957 indførte de tre cyklebaner, Aarhus, Odense og København, Danmarks Turneringen ovenpå
By-Kamps formatet. Det første år sluttede de tre baner a point, og man kunne ikke uddele
mesterskabet før efter omkørsel i 1958. I fjor sejrede det stærke fynske hold med Lasse Norman
Hansen, Matias Greve, Nicolai Just og Kasper Linde knebent foran Aarhus.
Aftenens By-Kamp mellem Aarhus, Vejle, Odder, og København, går over 6 afdelinger: Omgang på
tid (1 rytter fra hvert hold), udskilningsløb (alle), australsk forfølgelsesløb (1 rytter fra hvert hold),
kamp sprint (1 rytter) holdforfølgelsesløb (alle ryttere) og pointløb (alle ryttere). I 2016 var løbet et
særdeles tæt dyst mellem Aarhus og Odense, som Odense først vandt i pointløbets afsluttende spurt.
Foruden aftenens by-kamp, køres der omnium for Senior B og Senior C samt afsluttende parløb
udenfor By-kampens regnskab.

Aarhus Cyklebanes løbspersonale og kommissærer:









Formand: Johannes Ollerup Sall
Sportslig ansvarlig: Michael Berling
Nummerudlevering & eftertilmelding: TBA
1. Løbskommissær: TBA
2. Løbskommissær: TBA
Starter: TBA
Omgangstæller: TBA
Speaker: Frederik Muff Hansen

Løbene køres efter Danmarks Cykle Unions for banesports, reglement og bestemmelser. Ret til
ændringer forbeholdes

1. Start: Senior B – Linjeløb 1. afd.
Linjeløbet køres over 10 omgange. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point til omniums regnskabet. Der
køres med død omgang.

2. Start: Senior C – Forfølgelsesløb 1. afd.
Køres over 3 omgange. Første rytter starter ved rødt flag, anden rytter ved grønt flag. Der køres om
hhv. 2 og 1 point til det samlede omniums regnskab.

3. Start: By-Kamp – Udskiningsløb 1. afd.
1. afdeling af By-Kampen er udskilningsløb. I hver omgang udskilles den rytter, hvis baghjul sidst
passerer mållinjen. Hvert hold stiller med 3 ryttere, der gives 1 point for første pladsen, 2 point for
anden pladsen osv., holdet med færreste point er vinder af afdelingen, i tilfælde af pointlighed, er
bedste individuelle placering afgørende for holdets samlede placering. Køres om 10, 6, 4 og 2 point
til By-Kamps regnskabet.

4. Start: Senior B – Pointløb 2. afd.
Pointløbet køres over 15 omgange med spurt hver 3. omgang, om hhv. 5, 3, 2 og 1 point, der gives 20
point ved vunden omgang. Vinderen af løbet er den rytter med flest point ved løbets afslutning, i
tilfælde af pointlighed er placering i sidste spurt afgørende. Der ringes med klokken før hver spurt.
Køres om 5, 4, 3, 2 og 1 point til omniums regnskabet. Der køres med død omgang.

5. Start: By-Kamp – Australsk Forfølgelsesløb 2. afd.
2. afdeling af By-Kampen er Australsk Forfølgelsesløb. Køres over 6 omgange, indhentes rytteren
udgår vedkommende og placeres derefter. Vinderen er den rytter som indhenter de øvrige ryttere,
eller tilbagelægger de 6 omgange hurtigst. Hvert hold stiller med 1 rytter. Køres om 10, 6, 4 og 2 point
til By-Kamps regnskabet.

6. Start: Senior C – Omgang på tid 2. afd.
Rytterne sendes afsted fra modsatte langsiden, og har dermed 1,5 omgang til at køre op i fart. Tiden
måles fra målstregen. Der køres om hhv. 2 og 1 point til det samlede omnium regnskab.

7. Start: By-Kamp – Omgang på tid 3. afd.
3. afdeling af By-Kampen er omgang på tid med flyvende start. Rytterne sendes afsted fra modsatte
langsiden, og har dermed 2,5 omgang til at køre op i fart. Tiden måles fra målstregen. Hvert hold
stiller med 1 rytter. Køres om 10, 6, 4 og 2 point til By-Kamps regnskabet. Aarhus Cyklebane Bane
Rekord: Lasse Norman Hansen 18,717 sekunder, 3. juni 2016.

8. Start: By-Kamp – Kamp Sprint 4. afd.
4. afdeling af By-Kampen er kamp sprint over 4 omgange. Hvert hold stiller med 1 rytter, Køres om
10, 6, 4 og 2 point til By-Kamps regnskabet.

9. Start: Senior B – Længste Omgang 3. afd.
Køres over én omgang. Rytterne sendes afsted fra start området, hvorfra de skal køre frem til
startområdet på mållangsiden. Rytterne skal befinde sig i startområdet frem til startsignalet lyder
(klokken ringer). Når klokken ringer er løbet, over én enkelt omgang, givet frit. Før klokken ringer
må rytterne ikke passere mållinjen, sætte en fod ned, røre barrieren eller røre ved en modstander,
såfremt dette finder sted, er rytteren ude af løbet. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point til det
omniums regnskabet.

10. Start: Senior C – Sprint 3. afd.
Sprint Matcherne køres over 2 omgange. Der køres mand mod mand, der køres om 2 og 1 point til
det samlede regnskab.

11. Start: By-Kamp - Holdforfølgelsesløb 5. afd.
5. afdeling af By-Kampen er Holdforfølgelsesløb. Køres over 9 omgange, holdene kører mod
hinanden 2 og 2. Vinderen er det hold, som tilbagelægger de 9 omgange i den hurtigste tid. Indhentes
et hold, får det ingen tid. Hentes flere hold, placeres de efter hvor lang en distance de har tilbagelagt.
Hvert hold stiller med 3 rytter, og der må ikke benyttes tempostyr. Køres om 10, 6, 4 og 2 point til
By-Kamps regnskabet.
Heat 1

Hold:
Odder
Vejle

Position:
Rødt Flag
Grønt Flag

Heat 2

Hold:
Aarhus
København

Position:
Rødt Flag
Grønt Flag

Tid:

12. Start: Senior B – Udskilningsløb 4. afd.
I hver omgang udskilles den rytter, hvis baghjul sidst passerer mållinjen. Der skilles ud til sidste
rytter. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point til det omniums regnskabet. Der køres med en død omgang.

13. Start: By-Kamp – Pointløb 6. afd.
6. afdeling af By-Kampen er pointløb over 24 omgange med spurt hver 3. omgang om hhv. 5, 3, 2 og
1 point, der gives 20 point ved vunden omgang, og dobbelt point i spurt. Hvert hold stiller med 3
ryttere, point scoret undervejs tæller direkte med i By-Kamps regnskabet. Det hold med flest point

efter pointløbet er vindere af By-Kampen. I tilfælde af pointlighed er placeringen i sidste spurt
afgørende for placeringen. Det vindende hold skal køre direkte frem til præmieoverrækkelse og æres
runde på målstregen.

14. Start: Senior 3 – Sprint 4. afd.
Sprint Matcherne køres over 2 omgange. Der køres alle mod alle, der køres om 3, 2 og 1 point til det
samlede regnskab.

15. Start: Udvalgte Ryttere – Parløb
Køres over 50 omgange, med spurt hver 10. omgang. I hver spurt gives der hhv. 5, 3, 2 og 1 point til
de 4 bedst placerede par, og med dobbelte point i sidste spurt. Der køres med omgange forud for
point, i tilfælde af pointlighed er placeringen i sidste spurt afgørende for placeringen.

