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Invitasjon til 

!

!

!
Norges Cup Runde 2 BMX 

I tillegg inviteres det til barneleker 

Sted:  Gressvik BMX Klubb 

Dato:  Lørdag 24 august 2019 

!

!
!

!



!
 Kl. 11.00 - 11.30 

 Kl. 11.15 - 11.45  
Kl. 11.45 - 12.20  
Kl. 12.20 - 12.45

!!  Kl. 12.15  
Kl. 13.00 

!!
Ann-Helen Stenberg  
Morten Harald Roer 
Kent Åge Jenssen  
Kristin Grøva  

Registrering: 
!
Trening 0 -10 år:    
Trening 11 - 14 år: 
Trening 15+, Junior/Elite, Cruiser:     

Lagledermøte: 
Løpsstart:       

Løpsleder: 
SK:       
Jury: 
Jury:       
Jury:       
Sanitet:       

Norsk Folkehjelp
!
Startkontigent:   Barneleker opp til 12 år - 125 kr 

  13+ og cruiser                - 160 kr 
  Junior og Elite                - 260 kr 
 Etteranmelding, dobbel kontigent !

Påmeldingsfrist:  Tirsdag 20.08.2019 kl. 23.59 
   (Etteranmelding 20.08.19 - 23.08.19 kl.12.00) !!
https://signup.eqtiming.no/?Event=GressvikBMX2019

!
Velkommen til Gressvik BMX !!!!!!!



Løpsavvikling og premiering av samkjørte klasser i 
Norgescup 2019  !
- Det skal kjøres et 4. heat for alle klasser opp t.o.m 10 år
- Junior og Elite menn samkjøres i hver runde uavhengig av antall påmeldte, og
premieres som en klasse på hver runde. Den samkjørte klassen premieres
som Elite. Klassene deles og premieres hver for seg i Norgescupen
sammenlagt etter siste løp.
- Junior og Elite damer og 17+ damer samkjøres i hver runde uavhengig av
antall påmeldte, og premieres som en klasse på hver runde. Den samkjørte
klassen premieres som Elite. Dersom ingen Elite ryttere deltar premieres
klassen som Junior. Klassene deles og premieres hver for seg i Norgescupen
sammenlagt etter siste løp.
- 17+ menn og Cruiser samkjøres hvis det er færre enn 3 påmeldte i en av
klassene. Den samkjørte klassen premieres evt som 17+ menn. Om klassene
er samkjørte i alle NC rundene, deles de og premieres hver for seg i
Norgescupen sammenlagt.
- Jenter 13-14 og 15-16 samkjøres hvis det er færre enn 3 påmeldte i en av
klassene. Den samkjørte klassen premieres som en klasse. Om klassene er
samkjørte i alle NC rundene, deles de og premieres hver for seg i
Norgescupen sammenlagt.
- Klasser kan åpnes i Norgescupen fortløpende etter hvert som ryttere melder seg på.

Det deles ut ener plater i alle klassene fra 13 år og oppover.!
Premiering
Junior, Elite og 17+: !
Ryttere på 1. 2. og 3. plass får utdelt diplom hvor mal er utferdiget av NCF. 
Pengepremier pr. klasse: !

1-2 påmeldte, 1 premie
3-4 påmeldte, 2 premier
5-6 påmeldte, 3 premier!
Rytter må møte på pallen for å motta premien. Dersom rytter ikke møter på pallen 
tilkommer pengepremien arrangørklubb. Ved evt. skade hos rytter må det meldes til 
sjefskommissær. Dersom en rytter ikke kan møte på seierspallen skal ikke andre ta 
rytters plass på pallen. !
Aldersbestemte klasser og cruiser 
I BMX-Ranking (aldersbestemte klasser 13+ og cruiser) premieres de tre beste i hver 
klasse med en diplom etter mal fra NCF. Dersom en rytter ikke kan møte på seierspallen 
skal ikke andre ta rytters plass på pallen. I klassen 11-12 år skal det deles ut diplom med 
plassering 1-8, resterende deltagere i klassen får en deltagerdiplom. !

Elite 
menn

Elite 
damer

Junior menn Junior damer 17+ menn 17+ damer

1.premie 1200 1200 800 800 800 800

2.premie 800 800 600 600 600 600

3.premie 600 600 400 400 400 400




