Invitasjon

NCF NORGESCUP 4 10.SEPT
NCF NORGESCUP 5 11.SEPT
HOBØL MOTORKLUBB, ,HOBØL
HOBØL IL,SYKKEL

Hobøl Sykkel Klubb har gleden av og invitere til Norgescup 4 og 5 på Hobøl
Motorklubb sitt område 10-11 Sept. 2016 i Hobøl.

1. STED
Arenaen ligger på området til Hobøl Motorklubb sitt område i Hobøl kommune. 5 min fra
avkjøring E18 Elvestadkrysset i Retning Moss Stedsnavn "Greaker"
Adresse: Elvestadveien 891, 1827 Hobøl
2. KLASSER
Nybegynner, viderekommen, ekspert og elite. Valgfri hjul størrelser i alle klasser
Klasse velges ut fra eget nivå.
3. LISENS
Helårs lisens, mulig med engangslisens i alle klasser utenom Elite. Engangslisenskoster fra 50150avhengig av alder. Betaling med vips eller kontant. Helårslisens skal vises frem ved
registrering/henting av start nr.
Helårs lisens anbefales da man også er dekket under trening hele året.
4. SEKSJONER OG RUNDER
Fem seksjoner og tre runder for alle klasser
Seksjonene må ikke sykles i kronologisk rekkefølge.
Nytt poengkort for hver runde
5. TOTALTID OG RESTTID
1Time og 45 min totaltid med 30min rest tid. Totaltiden kan bli utvidet underveis eller rett før
rittstart
6. START TID
Lørdag 10 Sept.:
Start nybegynner og viderekommen: KL 15:00 (NC4)
Start Ekspert og Elite: KL 16:45 (NC4)
Søndag 11 Sept.:
Start nybegynner og viderekommen: KL 11:00 (NC5)
Start Ekspert og Elite: KL 12:45 (NC4)
Oppvarming på eget område
7. DELTAGERMØTE:
Lørdag 10. Sept. KL. 14:30 ved sekretariatet
Søndag 11.Sept. KL. 10:30 ved sekretariatet
Obligatorisk for alle deltagere

8. BESIKTIGELSE
Besiktigelse til fots begge dager frem til start. Vis hensyn Lørdag ettermiddag og Søndag morgen i
forbindelse med setting av nye Seksjoner til søndagens runde.

9. RITTLEDER/TEKNISK DELEGAT
Hobøl IL Sykkel Erik Stensrud
10. SEKSJONSBYGGERE:
Erik Stensrud + 1-2 Stykker kvalifiserte personer.
11. REGLEMENT
Konkurransene følger NCFs offisielle reglement for trialsykling. Hjelm er påbudt, hansker og
leggbeskyttere er anbefalt
Det er noen nye regler for 2015/2016 som er vært og poengtere:
 Maksimaltiden pr seksjon er satt ned til 2 minutter, med 1 straffepoeng per 10
sekunder over denne tiden
 En får 1 straffepoeng pr minutt over totaltiden på rittet.
12. PREMIERING
Premiering etter NCFs retningslinjer etter rittet (når siste deltager er ferdig)
13. REGISTRERING
Registrering for begge ritt fra KL 12:30 til 14:30 Lørdag 10. Sept. Og kl 09:00-1030 Søndag 11.
Sept. Det brukes samme startnr. begge dager
14. PÅMELDING
Påmelding sendes på mail til Erik.stens@gmail.com eller sms til 92015694 Oppgi følgende: Navn,
Alder, klubb, Klasse
Startavgift
KR 250 pr ritt/KR 400 for begge ritt
Kontant eller vips ved registrering
15. PARKERING
Parkering på området
16. SANITET
Røde kors vil være tilstede under rittene
17. KONTAKT
Erik.stens@gmail.com eller sms til 92015694
18. OVERNATTING
Mulighet for overnatting på plassen om man har Campingvogn, camping bil eller telt. Hotell kan
Bookes 15-20 min unna arenaen. Ta kontakt for dette. Det kan også ordnes overnatting lokalt i
nærheten. Det er ikke dusj på Området men vi kan organisere kjøring/transport til idrettshus med
dusj.
19. VÅRT KVALITETSLØFTE!
Norges Sykkelforbund ønsker at du som deltager skal være trygg på at rittene du deltar på skal
være trygge og følge en forholdsmessig kvalitet. Vi ønsker at du som deltager skal vite hva du kan
forholde deg til og hva du får som deltager på vårt ritt.
Arrangør

Rittets arrangør er Hobøl Sykkelklubb som er tilsluttet Norges
sykkelforbund (NCF) og NIF.

Forsikringer

Rittet er terminlistefestet, noe som betyr at rittets arrangør har
ansvarsforsikring gjennom NCF/NIF og du som utøver er forsikret
gjennom helårslisensen eller engangslisensen som du bruker under
rittet.

Tillatelser

Rittet har innhentet nødvendige tillatelser hos:

Grunneier

Hobøl Motor Klubb

Varsling

Rittet er varslet omgivelsene ved:

Nabovarsel

Pressedekning

Sosiale medier

Oppslag

Regler

Rittet følger NCF sine lover og regler for gjennomføring av ritt.
Sjefskommissær har det øverste ansvaret for gjennomføringen av
konkurransen.

Sanitet

Røde Kors er på stedet med 2 vakter

Sikkerhetsansvarlig
Prosedyre ved
ulykker

Erik Stensrud 92015694
Vakter skal rapportere alle hendelser til sikkerhetsansvarlig.
Sikkerhetsansvarlig skal ha liste med kontaktnumre på utøver og
pårørende. Det er utøverens plikt å oppgi dette til arrangør.
Vakter rapporterer tiltak til sikkerhetsansvarlig. Sikkerhetsansvarlig
varsler pårørende og andre instanser.
Utøvere som er utsatt for uhell men som klarer seg på egenhånd, skal
varsle om hendelsen til sikkerhetsansvarlig eller sekretariat. Dette av
hensyn til lisensordningen og evt bruk av forsikring.

Økonomi

Deltageravgiften dekker kostnader ved blant annet ovennevnte tiltak,
samt kommisærer, arenautstyr, tid tagning, premier osv.
Overskudd av arrangementet tilfaller klubbens satsing på:

Barn og ungdomstiltak i klubben

Ytterligere styrking av rittets bærekraft og kvalitet
Klubben og arrangementet er for øvrig drevet på frivillig innsats.

