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Norgescup BMX runde 2 
BMX Ranking Cup runde 2 / BMX Barneleker 

24. april 2016 
Sola BMX 

 
 

 

 

 

 



 
 

Sola BMX ønsker velkommen til 
Norgescup BMX runde 2 

BMX Ranking Cup runde 2 
BMX barneleker 

 
Dato:     Søndag 24. april 2016 
Sted:      Sola BMX, Salem Krossen 
 
Registrering    fra kl 09:00 
Trening opp tom. 10 år  kl. 09:15-09:45 
Trening form. 11-14 år  kl. 09:45-10:20 
Trening 15+    kl. 10:20-10:45 
Trening pro-section  kl. 10:45-10:55 
Lagledermøte   kl. 10:15 
Løpsstart     kl. 11:00 
 
Løpsleder:    Roger Stakkestad 
Hoved kommissær:   Kent Åge Jensen 
Hovedkommisær assistent: Trond Olsen 
Banekommissær:    Jan Erik Johannesen 
Banekommissær:    Tom Sigve Narvestad 
Måldommere:    Sandnes BMX(1 stk.) 

Klepp BMX (2 stk) 
Orstad BMX (2 stk.) 
Sviland BMX (1 stk) 

Sanitet:     Sola Røde Kors Hjelpekorps 
Startkontingent:  Aldersbestemte 0 – 12år kr. 125- 

13 + & Cruiser kr 150,- 
Junior og Elite kr. 200,- 
 
Etteranmelding mot dobbelt startkontingent 

 
Påmeldingsfrist: mandag 18 april kl. 23:59 
Direktelink: https://reg.eqtiming.no/?EventUID=24823 
Etteranmelding: lørdag 23. april kl 12:00 
 
med sportslig hilsen 

Sola BMX solabmx.no 

 
  

https://reg.eqtiming.no/?EventUID=24823


 
 

Avvikling og premiering av samkjørte klasser i Norgescup 2016 
 
Representanter for BMX klubbene har på arrangørseminaret vedtatt følgende 
samkjøring og premiering av klasser i Norgescup 2016: 
 
- Junior/elite menn samkjøres i hver runde, men deles ikke for premiering. 
Klassen premieres som elite. Klassene deles for sammenlagtplassering og 
premiering i cupen. 
 
- Junior og elite damer og 17+ damer samkjøres i hver runde, men deles ikke 
for premiering. Premieres som elite. Klassene deles for 
sammenlagtplassering og premiering i cupen. 
 
- 17+ menn samkjøres med cruiser i hver runde, men deles 
ikke for premiering. Premieres som 17+. Klassene deles for sammenlagtplassering 
og premiering i cupen. 
 
- Jenter 13-14 og 15-16 samkjøres ikke hvis der er 3 eller flere påmeldte i hver 
klasse. Hvis det er færre enn 3 påmeldte i en klasse, samkjøres klassene. 
med sportslig hilsen 
 

 

 

 

  



 
 
15. 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 Sola BMX  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: 
 

Varsling Rittet er varslet omgivelsene ved: 
• Pressedekning 
• Sosiale medier 

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

Sjefskommissær har det øverste ansvaret for gjennomføringen av 
konkurransen. 
  

Sanitet Sola Røde Kors Hjelpekorp  
  

Sikkerhetsansvarlig Løpsleder Roger Stakkestad  
 

Prosedyre ved 
ulykker 

Vakter skal rapportere alle hendelser til sikkerhetsansvarlig.  
Sikkerhetsansvarlig skal ha liste med kontaktnumre på utøver og 
pårørende. Det er utøverens plikt å oppgi dette til arrangør.  
Vakter rapporterer tiltakt til sikkerhetsansvarlig. Sikkerhetsansvarlig 
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 Banekommisærer på banen   
 

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 
Klubben og arrangementet er for øvrig drevet på frivillig innsats.  
 

 


