Invitasjon

NORGESMESTERSKAP & NORGESCUP
TRIAL
Sted: Tomter, Østfold
Dato: 18.-19.08.2018
Hobøl IL Sykkel

Hobøl IL Sykkel har gleden av å invitere deg til NM- og norgescuphelg i Tomter.
1. STED
Trialbanen på Gullenga ligger i Tomter, rett ved togstasjonen. Kjør bak det store bygget det
står Rex Markiser på, og du finner det. Ca. 40 minutter sør for Oslo.
Adresse: Industriveien, 1825 Tomter. GPS-koordinater: 59.661450, 11.005174
2. KLASSER
I 2017 ble det innført aldersbestemte klasser. Disse består i 2018.
Lokal

Barn

Kvinner

Ungdom

Sport Åpen

Junior

Elite

Master

6-10 år

11-13 år

11 + år

14-16 år

17+ år

17-18 år

19+ år

30+ år

Alle klassene kan sykle valgfrie spor, med unntak av junior/elite. Valgfri hjulstørrelse.
3. LISENS
Helårslisens, mulig med engangslisens for alle klasser utenom junior, elite og master. Man
må ha helårslisens for å få sammenlagtpoeng, uansett klasse. Engangslisensen koster fra kr.
50,- til 150,-, avhengig av alder (gratis for de under 12 år). Betaling med kort eller Vipps
(helst kort). Helårslisensen må fremvises ved registrering.
Anbefaler alle å løse helårslisens, dette koster fra kr. 0,- til 800,- avhengig av alder og
dekningsgrad. Med helårslisens har du forsikring under all trening og alle ritt hele året.
4. SEKSJONER OG RUNDER
Fem seksjoner og tre runder for alle klasser. Seksjonene sykles i valgfri rekkefølge hver
runde. Nytt poengkort hver runde.
5. TOTALTID OG RESTTID
1 time og 30 minutt totaltid med 30 minutt resttid (1 minuspoeng pr. min.). Totaltiden kan
bli utvidet underveis eller rett før rittstart, avhengig av antall startende (flere startende =
lengre totaltid).
6. TIDSPLAN
Lørdag 18. august (NC 1):
• Registrering: Kl. 13:30 til kl. 14:30.
• Deltagermøte: Kl. 14:30.
• Rittstart gruppe 1 (lokal, barn, ungdom, kvinner): kl. 15:00.
• Rittstart gruppe 2 (sport åpen, junior, elite, master): kl. 17:00.
• Premieutdeling: Rett etter siste deltager er ferdig (ca. 18:30).
Søndag 19. august (NM/NC 2):
• Registrering: kl. 10:30 til kl. 11:30.
• Deltagermøte: Kl. 11:30.
• Rittstart gruppe 1 (lokal, barn, ungdom, kvinner): kl. 12:00
• Rittstart gruppe 2 (sport åpen, junior, elite, master): kl. 14:00
• Premieutdeling: Rett etter siste deltager er ferdig (ca. 15:30).

7. BESTIKIGELSE
Besiktigelse til fots fram til start begge dager.
8. RITTLEDER/TEKNISK DELEGAT
Erik Stensrud, Hobøl IL Sykkel
9. SEKSJONSBYGGERE
Eirik Ulltang og Erik Stensrud.
10. SANITET
Sanitet vil være til stede.
11. REGLEMENT
Konkurransen følger NCF og UCI sitt offisielle reglement for trialsykling. Hjelm
er påbudt, hansker og leggbeskyttere er anbefalt.
I 2017 innførte vi i Norge et tilleggsreglement, dette fortsetter vi med i 2018.
Enkelt forklart: Bonuspoeng for hver port man passerer uten feil.
12. PREMIER
Premieutdeling etter Norges Cykleforbunds retningslinjer.
13. PÅMELDING OG STARTKONTIGENT
Gå til https://nm.biketrial.no for påmelding og informasjon rundt
startkontigent.
14. PARKERING
Gode forhold for parkering ved arena.
15. KONTAKT
Har du spørsmål, ta kontakt med Erik Stensrud, organisator; tlf: 920 15 694 /
epost: erik.stens@gmail.com
16. OVERNATTING
Sjekk ut https://www.visitoestfold.com/no/overnatting/hotell/
Det finns mye overnattingsmuligheter innenfor en kort biltur fra Tomter, og det er kun 40
minutter til Oslo.
Vel møtt!

