INVITASJON

TeVeBu Regions cup terreng rundbane
Bjørndalen, Nanset IF
30. mai 2017
Nanset IL Sykkel, Svelvik SK, Re SK, Birkebeineren IF Sykkel, Sande SK og Konnerud IL Sykkel

TeVeBu Terreng Cup
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Innledning
TeVeBu CUP startet opp i 2016 med mål om å skape rekruttering til sykkelsporten i regionen. Vi har
også i 2017 sesongen fått med noen klubber til å arrangere en eller flere runder i cupen. TeVeBu CUP
er åpen for alle som ønsker å sykle.
Rittene skal være på et nivå hvor alle kan delta. Hovedfokus vil være på barn og ungdom men det er
også klasser for voksne. Aldersbestemte klasser er aktivt ritt. Dvs. du må ha klubbmedlemskap og
aktiv lisens for å delta. Det er en egen klasse fra 17 år og oppover (Tur/Sport 17+) for de som ønsker
å prøve seg uten klubb og lisens. Det må da løses engangslisens.

Påmelding
Det er mulig å melde seg på hele cupen og enkelte ritt. Påmelding går via EQTiming,
Link til påmelding, resultater og deltagerliste her:
https://signup.eqtiming.no/?Event=TeVeBu

Runde 3 Nanset/Bjørndalen
Tredje runde arrangeres 30. Mai i Bjørndalen nedenfor Nanset Klubbhus.
Første start er klokken 18.00. Se kjøreplan for detaljer.
Det vil være enkel kiosk og tilgang til toaletter.
Om noen klubber ønsker å sette opp telt og lignende. Ta kontakt med Rittledelsen på stedet.

Veibeskrivelse:
Fra E18 ved Bommestad følg RV40 mot Larvik og ta av i rundkjøringen mot Nanset. Følg Nansetgata
videre forbi Nordbyen kjøpesenter og ta til høyre i rundkjøring inn på Gamle Kongevei. Følg denne ca
300 meter og ta av til høyre på Leiv Erikssons vei Det er skiltet herfra.
Adresse for GPS: Gopledalsveien 55, 3269 Larvik
Parkering vil bli merket.

Kjøreplan

TeVeBu CUP termin liste
23.04 TeVeBu Cup 2017 #1, Nanset IF, Vikerøya
30.05 TeVeBu Cup 2017 #2, Nanset IF, Nanset/Bjørndalen
14.06 TeVeBu Cup 2017 #3 Re
09.08 TeVeBu Cup 2017 #4 Svelvik
22.08 TeVeBu Cup 2017 #5 Sande
06.09 TeVeBu Cup 2017 #6 Birkebeineren
17.09 TeVeBu Cup 2017 #7 Konnerud
Nærmere info om sted blir lagt ut på TeVeBu sine sider, http://sykling.no/region-tevebu

Priser
Klasse

Pris Cup

6-9 år

150,-

10-16 år

300,-

17+

400,-

Alle som deltar i aktive klasser må løse lisens. Det anbefales alle som er medlem av klubb å løse
helårslisens. Se mer http://sykling.no/article/info-om-lisens
Engangs lisens koster kr 50,- for 13-16 år og kr 150,- for 17 og eldre.

Rittregler
Rittet følger reglene i UCI og NCF sitt reglement. Godkjent hjelm er påbudt. Alle ryttere sykler på eget
ansvar og skal følge arrangørens anvisninger. Bruk hjelm også når du besiktiger, trener, og varmer
opp. Det er alltid risiko for uhell og sammenstøt. Hjelm beskytter. Rytterne, foreldre, og ledere; ta
hjelmbruken alvorlig. Det er ikke tillat å kaste søppel langs løypa. Slanger, dekk, gelposer,
drikkeflasker etc medbringes til nærmeste «Drop-zone» eller til mål.

Poeng og premiering
I klassene til og med 10 år vil det være full premiering etter siste ritt.
Klasse 11-12 år vil det være full premiering etter sammenlagt resultat.
Klasse 13-16 år vil det bli 1/3 dels premiering etter sammenlagt resultat.
17+ premieres til 3 beste i hver klasse etter sammenlagt resultat.
Ingen premiering i tur/Sportsklassen.

I tillegg vil det være uttrekkspremier som trekkes blant alle deltagere i 5 ritt eller mer.

Kontakt informasjon
Rittleder:
Christian Rode, christian@nanset-sykkel.no Mob: 917 37 428

