NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX RANKING 2022

Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med Norges cup status i BMX plikter å
gjennomføre i henhold til gjeldende BMX reglement og denne norm. Normen må
tilpasses det antall klasser løpet er åpent for.
1)

Generelt/forberedelser
Arrangørklubben skal samarbeide med arrangementskoordinatoren i NCF ved
forberedelse av arrangementet. NCF ved arrangementskoordinator har
ansvar for å organisere et møte / telefonmøte med arrangørklubb i god tid
før løpet. Om det ønskes fritak fra norm må arrangørklubb søke NCF om
dette.
a)

2)

NCFs teknisk delegert kontakter arrangør senest en måned før løpet.
Teknisk delegert er å betrakte som NCFs tekniske rådgiver overfor
arrangør og skal sammen med løpets løpsleder og sjefskommissær
ved eget påsyn bl.a. sjekke følgende:
- Startkommando system/bom
- Banetrase og eventuell pro-section
- Plan for parkering
- Ryttergård
- Plan for oppstilling av rytterne
- Område for publikum
Arrangør får oversendt en teknisk godkjenning av anlegget som skal
legges fram på lagledermøte i forkant av løpet

Påmelding
a)

b)

c)

All påmelding skal foregå i systemet til EQ timing. Det er
arrangørklubb som har ansvar for å registrere løpet inn i systemet.
Invitasjon til utenlandske ryttere/lag, skal på forhånd godkjennes av
NCF.
Påmeldingsfrist avgjøres av den som setter opp løpet i
EQ(påmeldingsansvarlig), max. 5 dager før løp.
Ingen etteranmelding.
Påmeldingsavgift
BMX ranking 12 år og yngre:
BMX ranking 15 år og eldre:
Superclass 17+:

130,175,300,-
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3)

Klasser
a)

Klasser i Norgescup:

- Menn Superclass (17+)
- Damer Superclass (17+)
(tillatt å delta med 20’’, 24’’ og 26’’ hjul.)

Norgescup klasser med færre enn 3 påmeldte samkjøres med BMX
ranking klasser og deles for premiering i henhold til BMX
reglementet.
b)

Klasser i BMX ranking: - 11-12år, 13-14 år, 15-16 år.
- Cruiser 13-29 år
- Cruisere 30 år +
(tillatt å delta med 24’’ og 26’’ hjul.)

c)

Klasser med færre enn 6 påmeldte samkjøres, og deles for
premiering i henhold til BMX-reglementet. Der klasser blir samkjørt
er det ikke krav om minimum antall startende.
Jenteklassene 11-12 år og oppover samkjøres med gutteklasse i
samme alder. Disse samkjørte klassene deles for premiering i hvert
enkelt løp og i resultater sammenlagt.
Ryttere melder seg på i den klassen de skal samle poeng i cupen.
Ryttere 13 år og eldre kan klasse seg opp i en høyere aldersklasse
om de selv ønsker det.
Samtidig med BMX ranking arrangeres det barneleker etter gjeldende
barneidrettsbestemmelser.

4)

Starttid og trening
a)

Fastsatt løpsstart for søndagsløp: kl. 12:00
Løpsstart for lørdagsløp er opp til arrangør.

b)

Ved søndagsløp kan trening foregå som følger:
Registrering
Trening 0-10 år
Trening 11 år – 14 år
Trening 15/16, Cruiser og Superclass

kl.
kl.
kl.
kl.

10:00
10:15
10:45
11:15

- 10:30
– 10:45
– 11:15
– 11:30

Alternative treningstider kan fremlegges for Grenutvalget av
løpsleder for godkjenning.
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Det kan kjøres et 4. heat for alle klasser opp t.o.m. 10 år.
Et 4. heat kjøres sammen med A-finaler, etter semifinaler/B-finaler.
Under offisiell trening skal det være tilstrekkelig med flaggvakter og
sanitet på banen. Ved pro-section skal begge sletter være åpne ved
trening for syklister 11 år og opp.

5)

Organisasjon
a)

Sammen med normen skal det vedlegges organisasjonsoversikt med
følgende funksjoner

Løpsleder:
Sekretariatsansvarlig:
Påmeldingsansvarlig:

6)

b)

Sammen med normen skal det vedlegges eventuelle muligheter for
internasjonal deltakelse.

c)

Bemanningsplan for arrangementet skal oversendes til
sjefskommissær senest 2 uker før konkurransedag.

Baner, Sikkerhet og Sanitet
Arrangør skal sette opp sperremateriale på en slik måte at deltakere og
tilskuere ikke utsettes for fare.
Hvis en bane er utstyrt med Pro-section kan begge sletter benyttes av ryttere
11år og opp. Alle andre klasser sykler alternativ slette. Alle klasser starter fra
5 meter startbakke.
Det skal være minimum 4 stk. førstehjelpere i sanitet.
(eller nok til å ha oversikt over hele banen)
Alle kostnader forbundet med sanitet dekkes av arrangøren.
På forespørsel skal arrangør legge frem en beredskapsplan for sitt anlegg.
Arrangør skal sørge for at ansvarlig sanitet har vært i kontakt med AMK i god
tid før løpet. Det kan avtales at sanitet tar ansvar for dette.

7)

Lederplata
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Platen skal overrekkes til den rytter som leder Norgescup / BMX ranking
sammenlagt ved en liten seremoni i forkant av hvert løp, fra og med løp nr
to.

8)

Jury - kommissærer - funksjonærer
a)
NCF har ansvar for at det blir satt opp kommissærer for alle NC løp.
Alle kommissærer skal bære offisielt kommissærantrekk og tegn på
sin funksjon
b)
Arrangørklubben har ansvar for at de har en rutinert løpsleder som
leder arrangementet.
c)
Arrangør skal stille juryrom til disposisjon
d)
Arrangør skal stille med sekretariat med nødvendig utstyr og
bemanning. EQ Timing tidtakingssystem og målfoto skal benyttes på
alle NC løp
e)
Alle kostnader forbundet med kommissærer dekkes av arrangør.

9)

Seiersseremoni.
a)
NCFs oppblåsbare seiersvegg skal benyttes. Det er mulighet for å
feste klistermerker av arrangørens sponsorer på denne.
b)
Utdeling av deltagerpremier for ryttere opp t.o.m. 10 år
gjennomføres rett etter at løpet er gjennomført, og mens
sekretariatet ferdigstiller resultatene i klassene i Norgescup, BMX
ranking.
c)
Seiersseremoni gjennomføres i verdige former så snart resultatene
foreligger etter løpet. Rekkefølge skal være 3., 2. og 1. plass og
starte med Superclass Menn.
d)
BMX racing trøye (klubbtrøye) og BMX racing bukse er obligatorisk
for ryttere på seierspallen.
e)
Vinner kan ha med sykkel ved pallen.

10)

Media
a)
NCF produserer film fra flere arrangementer. Produsenten trenger
hjelp av arrangøren til lokal tilrettelegging. NCF har
medierettighetene. (ref. NIFs lov. kap. 14-3).
b)
Arrangøren bør kontakte lokalpresse på forhånd.
c)
Sjefskommissær skal på forhånd informeres om og godkjenne
medias planer for dekning av løpet.
d)
Arrangør stiller med en media ansvarlig som hjelper produsenten
med intervjuer og kamerastillinger.
e)
Arrangør bør sende bilder og tekst til NCF for publisering på web.

11)

Reklame
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a)
b)
c)
d)
e)
g)

NCF har rett til plassering av reklameseil for NCFs sentrale
samarbeidspartnere i arrangementsområdet. NCF skal ha mulighet
for å plassere beachflagg, bannere og oppblåsbar reklame.
I arrangementsområdet reserveres nok plass til salgstelt for NCFs
sentrale samarbeidspartnere, og for kampanje- eller
profileringsmateriell fra NCF.
Arrangøren stiller med strøm, alternativt aggregat som bl.a. brukes til
oppblåsbar reklame for NCFs sentrale samarbeidspartnere
Arenareklame for arrangørens egne sponsorer er arrangørens ansvar.
NCFs samarbeidspartnere og arrangørens sponsorer skal begge ha
nok plass i området, men kan ikke kreve eksklusivitet.
Arrangøren har ansvar for å rigge opp og ned alt reklamemateriell.
NCF sin hovedsponsor kontakter arrangøren for å tilpasse aktiviteter
minst 3 uker før rittet for mulighet til å reklamere ekstra for sitt
arrangement. Liste over kontaktpersoner i butikkene blir sendt hver
enkelt arrangør.

12)

Informasjon
Arrangøren skal sørge for tilstrekkelig informasjon til publikum, presse og
lagledere / deltakere før, under og etter løpet.

13)

Doping-/medisinsk kontroll
Arrangøren plikter å legge forholdene til rette for en eventuell anti doping
kontroll:
a)
Egnede lokaler for gjennomføring av kontrollen
b)
Fremskaffe og bekoste drikke
c)
Kostnader utover dette kan ikke belastes arrangøren.

14)

Kostnader og premiering
a)
Arrangør betaler ingen avgift til NCF
b)
Arrangør skal premiere i tråd med oversikten nedenfor per runde.
Klassene 11-12år og 13-14 år skal få premien i form av gavekort:

Superclass
Damer/Menn

15-16år
Gutter/Jenter

13-14år
Gutter/Jenter

Cruiser 30+
Damer/Menn

11-12år
Gutter/Jenter

500

Cruiser
11-29år
Damer/Menn
500

1. premie

2500

1000

300

300

2. premie

1700

500

300

300

200

200

3. premie

1000

300

200

200

100

100
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Klubbene oppfordres til å gi premier utover 1.- 3. plass. 4.-8. plass skal også
ropes opp til pallen ved premieutdeling
Deltakerpremie til alle i klassen 11-12år fra 4.plass og nedover.
Rytter må møte på pallen for å motta premien. Dersom rytter ikke møter på
pallen tilkommer pengepremien arrangørklubb. Ved evt. skade hos rytter må
det meldes til sjefskommissær. Dersom en rytter ikke kan møte på
seierspallen skal ikke andre ta rytters plass på pallen.

c)

Sammenlagt premiering/Cup-premiering:

For å bli regnet som deltaker i cup, og kvalifisere til cup-premiering må
syklist ha deltatt i 5 av 7 runder, dette gjelder alle klasser fra 11 år og opp.
Ved utregning av sammenlagt poengsum i Norgescup teller poeng fra 7 av 7
NC-runder. Alle deltagere i cup får deltakerpremie.
Poeng regnes ut i henhold til BMX reglementets norske tilpasninger.
Superclass:
Sammenlagt premiering i form av stipend for 1. 2. og 3. plass dekkes av
NCF. Arrangør er ansvarlig for å innhente disse hos NCF i god tid før
avslutningsløpet. Sammenlagt premiering for de øvrige Superclass-ryttere gis
som vist i tabell under.
Utenlandske ryttere som deltar i Norgescup BMX beholder poengene de får
etter sin plassering i hvert enkelt ritt, men disse rytterne vil ikke telle som
sammenlagtresultat for Norgescup BMX.
Aldersbestemte klasser fra 11 år inkl. Cruiser (BMX-ranking), samt Superclass
4. plass og nedover:
Det gis sammenlagt premier i form av en pokal med verdi som følger:
Plassering

1.

2.

3.

Premiever
di

Kr. 500,-

Kr. 450,-

Kr. 400,-

Deltagerpremie Deltager 11-12 år
Kr. 200,-

Kr.150

Dersom ikke en sponsor dekker utgiftene til premier, dekker rytternes
klubber dette ut ifra deltakere i cupen som tilkommer premie. Det sendes
faktura til de enkelte klubber (eks.: en klubb har en Elite på 4. plass og en
13-14 år på 3. plass, de mottar da én faktura på kr. 600,-)
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............................2022….
Arrangør

....................2022….
Norges Cykleforbund

.................................................
(underskrift)

..............................................
(underskrift)
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