Invitasjon til Tevebucup 2020
Regioncup i terrengsykling for alle aldre

Ritt #3 Vikerøya
Nanset sykkel
6. september 2020

Påmelding
Påmelding går via EQTiming,
NB!
Påmelding for klassene 6-19 år og Elite vil bli prioritert og det åpnes for Master og Turklasser torsdag
3.9.2020
Link til påmelding, resultater og deltagerliste her:
https://signup.eqtiming.no/?Event=TeVeBu&lang=norwegian

Info
Første start er klokken 12.00. Se kjøreplan for detaljer.

Oppstilling til start vil bli gjort 5 MIN før starten går. Det vil bli foretatt opprop basert på
sammenlagtlister. Det vil bli loddtrekning for første ritt.
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.

Begrensninger og retningslinjer knyttet til COVID-19
Arrangementet er basert på myndighetens begrensninger og retningslinjer knyttet til COVID-19pandemien, i tillegg til NCF sin arrangørguide. Antall på 200 er begrensningen som gjelder for
arenaområdet, inkludert langesone og teknisk sone. Alle som skal være tilskuere og støttepersonell
må skrive seg inn i en liste for støttepersonell som vil sendes ut nærmere rittdato.

Arrangementet er delt opp slik at noen klasser gjør seg ferdig før nye ankommer arena. Derfor er det
ikke tillatt å oppholde seg på arena (inkludert langesone og teknisk sone) utenfor det tidsrom som
gjelder for den klassen man deltar i eller utfører support for. Deltagere og registrert støttepersonell
kan oppholde seg på arena fra en time før aktuelle pulje starter. For å få adgang til arena (inkludert
langesone og teknisk sone) må støttepersonell være registrert i listen.

Smitteverntiltak
Det viktigste tiltaket er at deltakere/støtteapparat/funksjonærer med luftveissymptomer ikke har
adgang til arrangementet. Hold god avstand til hverandre. Min 1m.

Lisens:
Alle som deltar og er 13 år og eldre må løse lisens. Det anbefales alle som er medlem av klubb å løse.
Alle yngre har automatisk NIFs barneidrettslisens. Hak av ved påmelding.
Se mer http://sykling.no/article/info-om-lisens
Engangslisens koster kr 50,- for 13-16 år og kr 150,- for 17 og eldre.

Veibeskrivelse:
Fra E18 ved Bommestad følg RV40 mot Larvik/Colorline, ta av i rundkjøring mot Sandefjord/Tjølling
på 303. Sving av til Vikerøya ved Tjølling Kirke. Det er skiltet videre.
Adresse for GPS: Vikerøya 12, 3280 Tjodalyng
Parkering vil bli merket.

Kjøreplan

TeVeBu CUP termin liste
Se www.tevebucup.no

Priser
Klasse

Pris Cup

6-18år

100,-

Fra 19 år

100,-

17+ Turklasse

100,-

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
•

Det blir i år dessverre ingen premiering.

Kontakt informasjon
Rittleder:
Christian Rode, christian@rode1.net , Mob: 917 37 428

