NCF NORGESCUP #1 TRIAL
16. MARS
BERGEN BIKETRIAL & BERGEN CK

Bergen Biketrial og Bergen Cykleklubb har gleden av å invitere deg til den første NorgesCupen i
2013. Med vellykket arrangement i fjor kan det ikke bli annet en bedre i år!
Dette er det verdt å være med på!
1. STED
NorgesCupen blir arrangert på VestkantTrial sitt treningsområde i Loddefjord, ovenfor
Sandgåtna ungdomsskole.
Banen finner du på adressen Elvetun 21, 5172 Loddefjord. Det vil bli tydelig skiltet.
2. KLASSER
Nybegynner, viderekommen, ekspert og elite
En velger klasse på bakgrunn av eget nivå. En kan velge klasse etter synfaring.
3. LISENS
Helårslisens, mulig med engangslisens for alle klasser utenom elite. Helårslisens anbefales for
alle klasser.
4. SEKSJONER OG RUNDER
Seks seksjoner og tre runder for alle klasser.
En kan kjøre seksjonene i valgfri rekkefølge hver runde.
Nytt poengkort for hver runde.
5. TOTALTID OG RESTTID
Fire timer med 30 minutter resttid. Kan bli utvidet.
6. STARTTID
Startid er kl. 12:00. Oppvarming på eget område før dette.
7. DELTAKERMØTE
Kl. 11:45 ved sekretariatet. Obligatorisk for alle utøvere.
8. BESIKTING
Besiktigelse fra kl. 09:30 til kl. 11:45.
9. RITTLEDER
Erik Lexander
10. SEKSJONSBYGGER
Mads Lexander m. fl.

11. PREMIER
Premiering etter reglene til Norges Cykleforbund og i henhold til barneidrettsbestemmelsene.
Premieutdeling rett etter konkurranseslutt.
12. REGISTRERING
Registrering fra kl. 09:00 til 11:30.
13. PÅMELDING
Påmelding skjer på Minidrett ved å logge inn med ditt personlige passord.
Startavgift: kr. 250,- Betaling kontant i sekretariatet.
Det er mulig å melde seg på konkurransedagen, men vi ønsker at så mange som mulig
melder seg på online.
14. PARKERING
God plass for parkering på arenaen.
15. SANITET
Sanitetskyndig personale tilstedes; legevakt like ved banen.
16. KONTAKT
Mads Lexander, seksjonsansvarlig, arenaansvarlig; 41349396 / madslexander@gmail.com
Erik Lexander, rittleder, sikkerhetsansvarlig; 41301113 / tovhalv@online.no
Morten Eliassen, sekretariatsansvarlig; 98205938 / morten@eliassen.de
17. ØVRIG INFORMASJON
Skulle det være spørsmål til påmelding e.l., ta kontakt med Mads Lexander.
Facebookevent: https://www.facebook.com/events/496467487058887/

Vel møtt til NC1!

