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Dato: Lørdag 21. april 2018  
 
Sted: Sandnes BMX, KVÅL.   
 
Registrering:                                                    kl.11:00-11:30 
Trening 0-10 år:                                               kl. 11.15 – 11.45 
Trening 11 år – 13/14 år:                                 kl. 11.45 – 12.20 
Trening 15/16, 17+, Junior/Elite samt Cruiser kl. 12.20 – 12.45 
Prosection trening:                                           kl. 12:45-12:55 
Lagledermøte:                                                  kl 12:15 
Start:                                                                 kl: 13:00 
 
Løpsleder: Øyvind Berg.  
 
Hovedkommissær: Kjell Ivar Larsen  
Assistent: Jan Erik Johannessen 
Banekommisær: Tore Kjetil Lie.   
 
Sanitet: Norsk folkehjelp Jæren.  
Startkontingent: 0 – 12 år kr. 125,-  
13+ og cruiser kr. 160,-  
Junior og Elite kr. 260,-  
Etter anmelding, dobbel kontingent 

 

Påmelding innen mandag 16.04.18, kl. 23:59, på EQ 

http://www.eqtiming.no/quick/index.php?page=eqtevent&eventuid=41727&search=sandn
es+bmx&focusuid=30731 
 
 
Etter anmelding siste frist fredag 20.04.18, kl. 18:00  
Avmeldingsfrist 16.04.18 
 
 
 
 

Med sportslig hilsen 

 
Sandnes BMX 

 
 
 
 



 
 

 
Løpsavvikling og premiering av samkjørte klasser i 
Norgescup 2018  
- 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. 
Tidligere regel om at klasser kun kan åpnes på første NC runde utgår.  

Det deles ut ener plater i alle klassene fra 13 år og oppover. 


