SCOTT CUP
i Jegers

SCOTT CUP er en terrengsykkelcup bestående av 8 ritt. Alle rittene har start og mål på Grønn
slette i Jegersberg, Kristiansand. Rittene er skal være en spennende introduksjon til
terrengsykling på for unge nybegynnere, men også en utfordring for mer erfarne syklister.

PÅMELDING
Påmelding gjøres i eqtiming.no innen
kl. 20 dagen før
aktuell
rittdag.
Startnummer hentes i sekretariet før
start, og beholdes resten av sesongen.
KCK-medlemmer: Gratis *
6-18 år:
Kr: 50,19 år og eldre:
Kr: 100,Etteranmelding: +Kr: 50,* Send e-post til kck@kck.no og be om
rabattkode. Du må ha aktivt medlemskap
og ha betalt medlemskontingenten på
forhånd.

LISENS
Alle barn 6-12 år er forsikret gjennom
NIFs bestemmelser for barneidrett.
Øvrige klasser kan kjøpe lisens på
sykling.no.
NB: Er du ikke medlem av en
sykkelklubb, må du ha «engangslisens».
Denne koster 50,- pr. ritt for 13-16, 150,for 17 år og eldre, og kjøpes i
sekretariatet.
Alle ryttere må ha hjelm og
fungerende bremser. Musikk på øret er
ikke tillatt.
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RITTDATOER
12 MAI
26 MAI
09 JUN
30 JUN

#1
#2
#3
#4

11 AUG
25 AUG
08 SEP
22 SEP

#5
#6
#7
#8

STARTTIDER / LØYPER (fargekode)
START

17:30
START

17:50

START

18:15

Rekrutt 6-9
2 runder i valgfri løype
0,8 - 1,4 km totalt
M/K 10, 11-12
3 runder i gul løype
2,1 km totalt
M/K 13-14, K15-16
K 17-19, K20-99
3 runder i rød løype
4,8 km totalt
M15-16, M17-19, M20-99
5 runder i rød løype
8 km totalt

Grønn: For de minste. Relativt enkelt, grus/
sti.
Gul: Middels krevende, mest sti noe grus.
Rød: 13 år og eldre. Mye sti og kupert
terreng. Løypene er merket og åpne for
trening minimum en halv time før start.
Spørsmål vedrørende rittet kan rettes til rittleder,
Asbjørn Lohne, 48 12 44 18, alohne@gmail.com.

