
  

 

Velkommen til TeVeBu Cup og regionsmesterskap 
i Re 

 

 

Sted: Bergsåsen/ Re videregående skole. 26 juni 

kl.1100 
 

www.tevebucup.no  

 

Start og mål 
Start og mål er ved Bergsåsen idrettspark. Møt opp i god tid før start, slik at dere har mulighet for befaring og 
prøvesykling av løypa. 
All prøvesykling og befaring må være fullført før første start! 
Løypen er merket i god tid før start, kryss i løypa er merket med hvem klasser som skal kjøre hvor, slik at det 
er tilrettelagt for trening. 
 
Har du behov for ytterligere informasjon er det bare å ta kontakt. 

 
 

 

Litt om konkurransen: 

For klassene G/J 6-7 og G/J 8-9 kjøres det to omganger med tilfeldig trukne heat. Deretter premiutdeling til alle 

deltakere. 

 

For klassene fra 10 år og opp til senior kjøres det først prolog. Deretter kjøres det A,B,C…-finaler, avhengig av 

antall deltakere i klassen. Prologtiden avgjør startposisjon i finalene. 6 deltakere i hver finale. Arrangøren kan 

slå sammen klasser dersom lav deltakelse.  

Det kjøres runder av ca 600 meter i teknisk og morsom løype. Hver runde tar mellom 2 og 3 minutter. 

Premiutdeling løpende etter hver klasseavslutning. Klassene 6 - 12 full premiering. Klassene 13 - senior, premie 

til de tre beste i hver klasse. 

 

Ettersom deltakerne er påmeldt cupen som helhet er det vanskelig å anslå hvor mange som vil dukke opp på 

søndag. Det kan derfor komme enkelte justeringer i tidsskjema underveis, men vi antar å være på ganske trygg 

grunn. 

 

 
 

Anslått tidsskjema TeVeBu-cup, 26.06.2016   

Regionsmesterskap sprint    

Bergsåsen idrettspark    

    

Start heat 1 G/J 6-7 og G/J 8-9 11:00  

Start prolog Fra 10 år og opp til 
senior 

11:40  

Start heat 2 G/J 6-7 og G/J 8-9 12:50  

Start finaler Fra 10 år og opp til 
senior 

13:30  

Anslått slutt finaler  16:30  

 
Påmelding: Påmelding ved Re sk*s telt/henger i Horten dagen før eller i Bergsåsen rittdagen. 

For G/J 6-9 senest kl 10:45 og for de eldre senest kl 11:30 rittdagen.  

Henning Larsen Rittleder h-lar4@online.no 

http://www.tevebucup.no/


  

 

 

Lisens: Alle ryttere som er 13 år og eldre må ha løst lisens for 2016. Ryttere opp til og med 12 år er 

forsikret gjennom NIF’s barneidrettsforsikring. Ryttere i Elite, junior og masterklassene må ha helårslisens, 
mens ryttere i aldersklassene (12 år og eldre) og sportsklassene kan velge mellom helårs og engangslisens. 
For ytterligere informasjon om lisenser, se NCF sine nettsider. 
  

Veibeskrivelse:  Re Vidergående skole  Bergsåsveien 44, 3175 Ramnes 

 


