
VELKOMMEN TIL

SUPERCUPPEN
DANSK BANECYKLING SIDEN 2022



Aarhus Cyklebane, Cykling Odense og Dansk 
Bicycle Club er stolte over, i samarbejde med 
Danmarks Cykle Union, at kunne præsentere 
Supercuppen i banecykling. Det er både vores håb 
og vores ambition at supercuppen skal bidrage til 
at løfte dansk banecykling ind i en ny æra på det 
sportslige, såvel som det kommercielle plan.

Supercuppen køres som parløb for herrer, og 
individuelt for damer, over 6 dage.

• Aarhus
• 13 maj
• 26 august

• Odense
• 22 oktober
• 19 november

• 2 Afdelinger i Ballerup
• 15 oktober
• 24 november



Deltagelse (Herrer)
Supercuppen for herrer køres som et parløb, 
over 6 dage, ud fra samme principper som et 6-
dagesløb. Den største forskel er at de 6 dage er 
spredt ud over hele sæsonen, og at man 
tilmelder sig team- eller klubvis. Derfor behøver 
det ikke nødvendigvis at være de samme to 
ryttere som repræsenterer sit team / klub til de 6 
afdelinger, ligesom den samlede sejr dedikeres 
til hele holdet, og ikke kun den enkelte rytter. Et 
Team / klub forpligter sig, ved tilmelding, til at 
deltage i alle 6 afdelinger af supercuppen. Der 
udbetales startpenge som en anerkendelse af at 
de deltagende Teams / klubber forpligter sig til at 
deltage i alle 6 afdelinger.



Startpenge (Herrer)
Der udbetales startpenge, som en anerkendelse af 
at holdene forpligter sig til at deltage i alle 6 
afdelinger af Supercuppen. Der udbetales 
startpenge til Teamet / klubben ud fra 
nedenstående takster.

Holdtype Startpenge per hold

UCI WorldTeam 15.000,-

UCI PRO Continental Team 10.000,-

UCI Continental Team 5.000,-

DCU Hold 3.000,-

DCU Klub 0,-



Reglement (Herrer)
Supercuppen køres efter samme principper som et 
6-dagesløb. Det betyder at der er én samlet stilling 
som konstant ajourføres løbende. Hver afdeling 
består af et par indledende discipliner, ofte 
individuelle, og en afsluttende finalejagt. Indkørte 
point i finalejagtens indlagte spurter lægges direkte 
oven i den samlede stilling. Omgange går forud for 
point. De tre førende par hyldes efter hver afdeling, 
med førertrøjer til det førende par. Der gives point 
ud fra nedenstående takster.

Løbstype Pointtakst

Indledende løb 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Finalejagt spurter 5, 4, 3, 2, 1

Finalejagt sidste spurt 10, 8, 6, 4, 2



Præmiepenge (Herrer)
I hver afdeling af Supercuppen udbetales der 
præmiepenge til den vindende rytter / par i de 
indledende discipliner. De tre førende hold hyldes 
(repræsenteret ved de to ryttere som har deltaget i 
den pågældende afdeling) efter hver afdeling med 
blomster, og førertrøje til det førende hold. 
Derudover udbetales der præmiepenge til de bedst 
placerede hold i den samlede stilling når finalen er 
afviklet. Præmiepengene for det samlede resultat 
udbetales til holdet, og ikke til den enkelte rytter.

Resultat Præmier Modtager

Indledende løb 
individuel

1. 500,- / 
naturalier

Rytteren

Indledende løb 
parvis

1. 1.000,-/ 
naturalier

Parret

Samlet stilling 
efter hver 
afdeling

1. Førertrøjer
2. Blomster
3. Blomster

Parret

Samlet stilling 
efter sidste 

afdeling

1. 10.000,-
2. 6.000,-
3. 3.000,-
4. 2.000,-
5. 1.000,-

Holdet / Klubben



Deltagelse (Damer)
Supercuppen for damer køres som et omnium i 
hver afdeling, med en sideløbende samlet cup. Det 
betyder at dameryttere godt kan deltage i en eller 
flere afdelinger, uden at være forpligtede til at 
deltage i alle 6 afdelinger. Jo flere afdelinger man 
deltager i, jo flere chancer har man for at score 
point til den samlede stilling.



Reglement (Damer)
Supercuppen køres som 6 individuelle Omnium 
stævner, med en sideløbende samlet cup. De 6 
enkelte omnium afdelinger afvikles efter UCI 
princip, på samme måde som DM i Omnium.

Der gives point til den samlede cup efter hver af de 
6 afdelinger ud fra nedenstående takster.

Løbstype Pointtakst

Dagens omnium 
resultat

1. 10
2. 9
3. 8
4. 7
5. 6
6. 5
7. 4
8. 3
9. 2
10.1



Præmiepenge (Damer)
I hver afdeling af Supercuppen udbetales der 
præmiepenge til de 5 bedst placerede rytter i 
dagens omnium konkurrence. Derudover udbetales 
der præmiepenge i den samlede stilling ud fra 
nedenstående takster.

Resultat Præmier

Dagens omnium resultat 1. 900,-
2. 350,-
3. 200,-
4. 150,-
5. 100,-

Samlet stilling efter hver 
afdeling

1. Førertrøje
2. Blomster
3. Blomster

Samlet stilling efter 
finalen

1. 5.000,-
2. 3.000,-
3. 1.500,-
4. 1.000,-
5. 500,-
6. 500,-
7. 500,-
8. 500,-
9. 500,-
10.500,-


