Invitasjon og rittreglement
2022
Tirsdag 26. april.
Tirsdag 10. mai.
Tirsdag 24. mai.
Tirsdag 7. juni.
Tirsdag 16. august.
Tirsdag 30. august.
Tirsdag 13. september.
Tirsdag 27. september.
Påmelding/frist: Skjer i EQ timing innen kl 2359 dagen før det enkelte
ritt.

Arrangør
Kristiansands Cykleklubb

Rittleder
Nils Tore Ekra, telefon 951 25 488, ntekra@gmail.com

Gjennomføring
Sykkelglede
Åtte tirsdager fra april til september rigger vi løype og arena på Grønn Slette i
Jegersberg. Alle fra 6 år til så gammel du vil kan delta. Du stiller med sykkel og
hjelm og vi gir deg opplevelse av mestring og læring i Kristiansands flotteste
naturområde. Her får du ordentlig startnummer, kiosk, musikk og premie. Kjemp
om seieren i din klasse eller slåss mot deg selv. Sykle for treningens skyld eller
bare for gøy. Vi lover deg et spennende, trygt og raust sykkelmiljø. Kanskje det er
her du finner den hobbyen, lidenskapen eller fritidsaktiviteten du har lett etter?
Velkommen til verdens kuleste terrengritt!

Løyper
Grønn - For de minste. Relativt enkelt, grus/sti. Følg grønne piler.
Gul - Middels krevende, mest sti noe grus. Følg gule piler.
Rød - 13 år og eldre. Mye sti og kupert terreng. Følg røde piler.
Oransje (nyhet!) – 17 år og eldre. Som den røde traseen, men forkortet slik at
man unngår de mest krevende partiene. Denne er designet for deg som liker
stisykling, men ikke er keen på for teknisk løype eller for mye jag etter sekunder.
Løypene er merket og åpne for trening minimum en halv time før start.
NB: Alle ryttere må ha hjelm og fungerende bremser. Musikk på øret er ikke
tillatt.

Feltinndeling og starttider

Starttid

Alder

Løype

Distanse

Kl 1730

Rekrutt 6-9

2 runder i valgfri løype,
grønn eller gul

0,8 – 2,0 km
totalt

Kl 1750

M/K 10-12

3 runder i gul løype

3,0 km totalt

Kl 1815

K 13-14
M 13-14

2 x rød + 1 x gul
3 x rød

Kl 1815

K 15-16,
M 15 -16
K jr.
M jr.
K. sr
M. sr
Mosjon (M/K) 17 +

3 x rød løype
4 x rød løype
4 x rød løype
5 x rød løype
4 x rød løype
5 x rød løype
5 x oransje løype

Påmelding
Påmelding skal skje elektronisk på EQ timing senest kl 2359 dagen før hvert ritt.
Etteranmelding etter dette og frem til 30 min før start: Dobbel pris.
Du finner det enkelte ritt i terminlisten på sykling.no. Gå til den aktuelle datoen
og meld deg på.

Klikk her for å melde deg på i EQ timing
Startkontingent
Alle klasser:100,-/ritt
KCK-medlemmer med aktivt medlemskap: 50,-/ritt.
Send e-post til kck@kck.no og be om rabattkode.
Etteranmelding: Dobbel pris.

All betaling av startkontigent skjer på nett i Eqtiming. Se link over.

Startnummer/tidtaking
Utlevering av startnummer i sekretariatet ved første gangs påmelding, senest 15
minutter før start. Sekretariatet åpner kl. 1700.
All tidtakingen skjer elektronisk. Det betyr at alle startnumrene inneholder en
tidtakerchip. Det er derfor viktig at man tar godt vare på startnummeret og ikke
bytter det med andre. Du bruker det samme nummeret hele sesongen. Ta godt
vare på det.
Nummeret festes på styret med strips, godt synlig for måldommerne. Strips får
du i sekretariatet.
Skulle man miste nummeret, kan man få nytt i sekretariatet. Dette koster 50
kroner.

Lisens
Scott cup er et aktivt ritt og alle deltakere som har fylt 13 år må ha aktiv lisens for
å delta.
Alle barn (under 13 år) som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i
klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.
Er du ikke medlem av sykkelklubb, må du kjøpe engangslisens i
påmeldingsløsningen.
Se sykling.no for mer info, samt kjøp lisens.

Premiering/rangering
M/K 6-9: Lik premiering, Fullført på listene.
M/K 10: Lik premiering, Fullført på listene.
M/K 11-12: Lik premiering, tid vises på listene i vilkårlig rekkefølge.
Alle klasser fra 13 år rangeres i hvert ritt og sammenlagt i cupen:
M/K 13-16: 1/3-dels premiering.
M/K 17-99: 1. 2. 3. plass. Kun premiering ved cupavslutning.
For deltager i Oransje løype blir tiden din synlig, men den rangeres ikke og det
er ikke premieutdeling.
Deltakere må ha fullført minst 4 ritt i løpet av sesongen for rangering i
sammenlagtkonkurransen.
Alle ryttere får poeng i henhold til plassering som følger:
1. plass: 10 poeng
2. plass: 8 poeng
3. plass: 7 poeng
4. plass: 6 poeng
5. plass: 5 poeng

6. plass: 4 poeng
7. plass: 3 poeng
8. plass: 2 poeng
9. plass og lavere: 1 poeng
Brutt: 0 poeng
Har to ryttere etter endt cup lik sum, er det den rytteren med flest førsteplasser
som vinner cupen.

Toaletter
Grønn slette v/start og mål.

Sanitet
Det er helsepersonell til stede. AMK blir forhåndsvarslet om arrangementet og er
stasjonert ca 10 min unna.

Finne fram
Adkomst

Adresse

Parkering

https://goo.gl/maps/9yy1nnqTZi6mZqBcA

Tretjønnveien 100,
4633 Kristiansand S

Gratis parkering ved
Prestheiabanen

Løypekart
Kristiansand – Scott cup 2022:

https://www.strava.com/segments/23034464

Hjertelig velkommen til Scott cup!

