Invitasjon

Scandinavian Cup
Voss

24-25 juni 2017

Sted:
Voss Resort Bavallen, www.vossresort.no

Se www.ekstremsportveko.com

Klassifisering
J/G 10-12
J/G 13/14
J/G 15/16
J/G Junior
D/H Sport
D/H Masters 30+
D/H Elite

Påmelding åpner 15 mai via
Frist til påmelding 12 juni
https://ekstremsportveko.com/sports/mtb/

Priser:
J/G 10/16

320,-

D/H Junior, Elite, Masters og Sport

520,-

JR sports pass (SC2 og Ekstremsportveko)

700,-

Sports pass (SC2 og Ekstremsportveko)

975,-

Extreme pass (SC2 og Ekstremsportveko)

1800,-

Lisens:
For utøvere uten aktiv lisens må man ha en engangslisens og fåes
kjøpt på ritt-kontoret.
Sport klassen

200,-

Ungdom

50,-

PS: Alle må fremvise en gyldig lisens på ritt-kontoret for å få ut sitt
startnummer.

Heiskort:
1 dag: kr 280,2 dager: kr 400,
Fre-Lør-Søn for SC : kr 450,9 Dager 990,- (med Veko pass)
Enkel bilett: kr 50,- , familie 110,- (for publikum uten sykkel)
Enkelbilett med sykkel: 100,Husk å ta med ett keycard.

Program:
Fredag: 19.00-21.00

Åpen heis

Lørdag:

Besiktigelse av løypa til fots

09.00-11.00

11.00
(der man kjøper heiskort)

11.00-14.00

Fri trening

Lagledermøte, Varmestua I Bavallen

14.00-15.30

Kun hele run tillates. Ikke lov til

å gå i løypa. Mulighet for logging av obligatorisk gjennomkjøring.
Søndag:
07.30-08.30
gjennomkjøring

Trening og logging av obligatorisk

08.30
kjøper heiskort)

Lagledermøte, Varmestua I Bavallen (der man

09.00

Seedingomgang

12.00

Finaleomgang

NB! All trening i løypa forutsetter startnummer. Hver deltaker
skal ha kjørt igjennom hele løypen minst 2 ganger før
prøveomgang/tidskjøringen.

Ritt kontor:
Lørdag: 08.30-16.00 Varmestua, ved mål etter
lagledermøtet
Søndag: 07.30-10.00 ved mål

For Utøverregistrering og Veko pass
Alle utøvere må være registrerte utøvere på
ekstremsportveko.com. Veko pass må du ha for å kunne
starte I konkuransen, veko pass får du på rittkontoret om
deltageren er registret og betalt

Start rekkefølge:
Nr.
K 10-12 2.
M 10-12 3.
K 13-14 4.

Klasser

M 13-14 5.
K 15-16 6.
M 15-16 7.
K Sport
M Sport
K Veteran
M Veteran
K Jun
M Jun
K Elite
M Elite

Mat og drikke:
Det vil være en kiosk i målområdet, mulig å kjøpe grillmat på
søndag

Beliggenhet:
Voss resort Bavallen ligger ca 10 min med bil fra Voss sentrum. Fra
Voss sentrum kjører du E16 mot Gudvangen/Lærdal ca 3km. Følg
skilting mot Voss resort skisenter, så egen skilting fra arrangør.
ADR: Bavallsvegen 227
5710 Skulestadmo

Overnatting:
Ekstremsportveko har egen festivalcamping.
Info: http://ekstremsportveko.no/visitors-guide/festival-camp

Bavallstunet, info: http://www.vossresort.no/sommar/overnatting
(gangavstand til målområdet)
Fleischers, info: http://www.fleischers.no/
Park Hotel, info: http://www.parkvoss.no/
Saue camping, info:
http://www.visitvoss.no/no/Produkt/?TLp=275485 (familie
camping)

Regler:
Konkurransen kjøres etter NCFs regelverk.
For 2012 er det i ungdomsklassene påkrevet med fullt sikkerhetsutstyr,
mens NCF for
ryttere som kjører i klassene junior, senior, veteran og tur følger UCIs
regelverk for disse
klassene og sterkt anbefaler at det brukes personlig sikkerhetsutstyr.
Alle må kjøre med helhjelm og endepropper i styret.
Fullt sikkerhetsutstyr er: Helhjelm Brynje m/ albuebeskytter Kne og
leggbeskyttelse
Hansker m/ lange fingre Shorts eller lange bukser Trøye med lange ermer.
Dersom du kjører med nakkekrave og ikke får dette til å fungere med
brynje så kan du kjøre
med ryggskinne og albuebeskyttere i stedet.
Når det gjelder kne/leggbeskyttelse så anbefaler NCF alle å snakke med
trener i forkant av
årets ritt slik at dere sammen finner en løsning som passer for den enkelte
rytter. Dersom det er vanskelig å få en funksjonell løsning med kne/legg
informerer rytter/trener kommissærene om dette før rittet.
I seeding og finale skal alle kjøre med klubbtrøye.

Vårt kvalitetsløfte!
Norges Cykleforbund ønsker at du som deltager skal være trygg på at rittene du deltar på skal
være trygge og følge en forholdsmessig kvalitet. Vi ønsker at du som deltager skal vite hva du kan
forholde deg til og hva du får som deltager på vårt ritt.
Arrangør

Rittets arrangør er Voss MTB klubb som er tilsluttet Norges Cykle
Forbund (NCF) og NIF.

Forsikringer

Rittet er terminlistefestet, noe som betyr at rittets arrangør har
ansvarsforsikring gjennom NCF/NIF og du som utøver er forsikret gjennom
helårslisensen eller engangslisensen som du bruker under rittet.

Tillatelser

Rittet har innhentet nødvendige tillatelser hos:
•
Politiet
•
Voss Kommune
• Grunneier

Varsling

Rittet er varslet omgivelsene ved:
•
Nettside
•
Pressedekning
•
Sosiale medier
•
Oppslag

Regler

Rittet følger NCF sine lover og regler for gjennomføring av ritt.

•

Lukket anlegg, ingen trafikk

Sjefskommissær Camilla Frederich har det øverste ansvaret for
gjennomføringen av konkurransen.
Sanitet

Røde Kors er på stedet med ca 6 vakter

Sikkerhetsansvarlig
Prosedyre ved
ulykker

Øyvin Solstad 488 66 037
Vakter skal rapportere alle hendelser til sikkerhetsansvarlig for SC, 2 hver
vakt har walkitalkier
Sikkerhetsansvarlig SC skal ha liste med kontaktnumre på utøver og
pårørende. Det er utøverens plikt å oppgi dette til arrangør.
Vakter rapporterer tiltakt til sikkerhetsansvarlig. Sikkerhetsansvarlig for
Ekstremsportveko varsler pårørende og andre instanser.
Utøvere som er utsatt for uhell men som klarer seg på egenhånd, skal
varsle om hendelsen til sikkerhetsansvarlig eller sekretariat. Dette av
hensyn til lisensordningen og evt bruk av forsikring.

Vakthold

Løypevakter er satt ut ved kritiske punker i løypa.
Vi har ca 30 løypevakter.
Vaktens oppgave er å varsle syklist i løypa, holde uvedkommende unna
løypa og varsle ulykker og tilkalle hjelp.

Økonomi

Deltageravgiften dekker kostnader ved blant annet ovennevnte tiltak,
samt kommisærer, arenautstyr, tidtagning, premier osv.
Overskudd av arrangementet tilfaller klubbens satsing på:
•
Barn og ungdomstiltak i klubben
•
Ytterligere styrking av rittets bærekraft og kvalitet
Klubben og arrangementet er for øvrig drevet på frivillig innsats.

Rittleder:

Tommy Aslaksen
Tlf: 40216005

Mail: tommy@bratrening.no
Web: http://ekstremsportveko.com

Velkommen til SC 2 på Voss under
Ekstremsportveko 2017!

