NCF NORGESCUP 4, 4. OKTOBER
NCF NORGESCUP 5, 5. OKTOBER
HEISTADMOEN, KONGSBERG
IK HERO

IK HERO har gleden av å invitere deg til sesongsavslutningen på Norgescupen i trial 2014. Rittene vil bli arrangert på
Heistadmoen leir utenfor Kongsberg, der et nytt actionsportsenter er under oppbygging. Det vil være et splitter nytt
trialområde, bestående av jernbanesviller, steiner, betong, tømmer, dekk, kabeltromler og telefonstolper.
1.

STED
Actionsportsenteret på Heistadmoen ligger ca. 11 km fra Kongsberg sentrum.
Veibeskrivelse fra øst:
1. Kjør rett gjennom alle tre rundkjøringer i Kongsberg sentrum.
2. Følg veien med elven på høyre hånd.
3. Følg veien rett frem til du kommer til Europris/BilXtra/Esso/Kiwi, ta først avkjørsel til høyre i rundkjøringen.
4. Fortsett rett frem til du kjører over en bro i en 40-sone (ved et vannkraftanlegg). Ta til venstre rett etter denne broren,
skiltet mot Heistadmoen.
5. Følg veien til du kommer til en kirke på venstre hånd. Ta til venste, skiltet mot Heistadmoen.
6. Følg veien et par minutter ned en lang bakke og opp en lang bakke. Ta første til venstre når du ser flere lange
millitærforlegninger i rødt og gult på begge sider av veien. Du er fremme.
Veibeskrivelse fra nord/vest:
1. Kjør til Kongsberg, og følg veibeskrivelsen over (du kommer mest sannsynlig over broen, og rett ned i den tredje
rundkjøringen i sentrum. Ta til høyre, og følg veien inntil du ser punkt 3 på veibeskrivelsen over.
Veibeskrivelse fra sør:
1. Følg Fv40 mot Kongsberg. Ta andre avkjørsel i rundkjøringen når du kommer til Skollenborg ved
Europris/BilXtra/Esso/Kiwi. Følg deretter veibeskrivelsen over, fra punkt 4.
Arenaen ligger ca. 5 km fra matvarebutikk og bensinstasjon (ved rundkjøringen på Skollenborg).
Adresse: Heistadmoen Leir, 3608 Heistadmoen
GPS-koordinater: 59.596839, 9.663562 / 59°35'48.6"N 9°39'48.8"E

2.

KLASSER
Nybegynner, viderekommen, ekspert og elite. Valgfri hjulstørrelse i alle klasser.
Man velger klasse på bakgrunn av eget nivå. Kun elite er offisiell Norgescupklasse.

3.

LISENS
Helårslisens, mulig med engangslisens for alle klasser utenom elite. Engangslisens koster kr. 50,-, ta med
nøyaktig beløp i kontanter. Helårslisensen må fremvises ved registrering.
Anbefaler alle å løse helårslisens, dette koster fra kr. 0-750 avhengig av alder og dekningsgrad. Med helårslisens har du
forsikring under all trening hele året.

4.

SEKSJONER OG RUNDER
Seks seksjoner og tre runder for alle klasser.
Man kan kjøre seksjonene i valgfri rekkefølge hver runde.
Nytt poengkort hver runde.

5.

TOTALTID OG RESTTID
Tre timer totaltid med 30 minutter resttid. Totaltiden kan bli utvidet underveis eller rett før rittstart.

6.

STARTTID
Lørdag 4. oktober: kl. 12:00 (NC 4)
Søndag 5. oktober: kl. 12:00 (NC 5)
Oppvarming på eget område.

7.

DELTAGERMØTE
Lørdag 4. oktober: kl. 11:45 ved sekretariatet.
Søndag 5. oktober: kl: 11:45 ved sekretariatet.
Obligatorisk for alle deltagere.

8.

BESIKTIGELSE
Besiktigelse til fots frem til start begge dager. Vis hensyn lørdag ettermiddag/søndag morgen under ombygging av
seksjonene til NC 5.

9.

RITTLEDERR/TEKNISK DELEGAT
Rittleder: Representant fra IK Hero.
Teknisk delegat: Petter Wigstøl

10. SEKSJONSBYGGERE
Eirik Ulltang, Petter Wigstøl og Joachim Skjævestad
11. REGLEMENT
Konkurransen vil følge NCFs offisielle reglement for trialsykling. Se www.sykling.no for mer informasjon. Hjelm er påbudt,
hansker og leggbeskyttere er anbefalt.
12. PREMIER
Premieutdeling etter Norges Cykleforbunds retningslinjer rett etter konkurransen (når siste deltager er ferdig).
13. REGISTRERING
Registrering for begge ritt fra kl. 11:00 til kl. 11:45 lørdag 24. mai (bruker samme startnr. begge ritt).
Registrering for NC 5 fra kl kl. 11:00 til kl. 11:45 søndag 25. mai.
14. PÅMELDING
Påmelding kan skje på to måter:
1. Via Minidrett.nif.no ved å logge inn med ditt personlige passord. Det kreves ikke klubbmedlemskap for å melde seg på
(gjelder kun for deltagere som skal løse engangslisens). Registreringen på Min Idrett er åpen frem til onsdag 1. oktober
23:59. Du må melde deg på en gang for hvert ritt.
2. Send en epost med navn, alder, klasse, klubb og type lisens (engangs- eller helårslisens) til eirik@biketrial.no. Skriv
om du skal delta på kun ett eller begge ritt. Vennligst skriv "NC Kongsberg" i emnefeltet på eposten.
Startavgifter:
Påmelding online innen 1. oktober 23:59: kr. 200,- per ritt/kr. 250,- for begge ritt.
Påmelding etter 1. oktober og fram til registrering rittdagen: kr. 300,- per ritt/kr. 350,- for begge ritt.
Familierabatt: Søster eller bror får kr. 50,- i rabatt.
Kontant betaling ved registrering. Vennligst ta med nøyaktig beløp

15. PARKERING
Kjempegod plass for parkering ved arenaen.
16. SANITET
Røde Kors vil være til stede.
17. KONTAKT
Eirik Ulltang, organisator; +47 970 22 728 / eirik@biketrial.no
Petter Wigstøl, arrangør; + 47 915 52 928
Joachim Skjævestad, arrangør; 917 61 702
18. OVERNATTING OG MÅLTIDER
Vi ønsker at flest mulig benytter seg av overnattingstilbudet på actionsportsenteret. Det ligger ca. 50 meter fra arenaen.
Det er doble tremannsrom (to rom deler et felles oppholdsrom), og vi vil fordele rommene på best mulig måte. Dvs. at
reiser du i et følge på bare to personer, får dere et eget rom. Ingen andre arrangementer er på senteret denne helgen, så
det er plenty med sengeplasser.
Pris pr. pers.: kr. 300,- for første natt, kr. 200,- for andre natt. Vi oppfordrer alle som reiser langveisfra å komme fredag
ettermiddag/kveld. Prisene er inkl. sengesett og håndklær. Felles dusj og do.
Følgende måltider vil bli servert, om det er interesse:
- Frukost lørdag morgen kl. 09:00 med mulighet for å smøre niste til lunsj og kvelds.
- Fellesmiddag lørdag ettermiddag kl. 17:00.
- Frukost søndag morgen kl. 09:00 med mulighet for å smøre niste til lunsj og kvelds.
Pris pr. måltid pr. pers.: kr. 75,-. Betales kontant før måltidet.
Bindende påmelding for både overnatting og måltider til eirik@biketrial.no før 1. oktober (viktig mtp. innkjøp av mat)
Ellers finnes det flere overnattingsalternativer i Kongsberg, men dette er langt i fra like koselig og ideelt. Miljøet må holde
sammen!
19. ØVRIG INFORMASJON
Facebookevent: https://www.facebook.com/events/340524849446254/
Det blir speedtrialskonkurranse i innendørshallen lørdag kveld!

Vel møtt til NC4 & NC5!

