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REGION SØR – REGION UNGDOMS CUP TERRENG 2016!  

Region-Sør syklister (som listet på deres lisens) er medlem av en sykkelklubb registrert i 

Region Sør, og som bor i Region Sør fylkene Agder og Rogaland, kan konkurrere om poeng i 

Region Cup rittene. I tillegg kan ryttere fra andre regioner og klubber delta og vinne poeng, 

men de teller ikke med I sammendraget for Region Cupen, men vil bli kåret som beste 

«utenbys» syklist.   

Region Cupen   

Ungdomsklassene som kjemper om Cup poeng er;  

- Men 13-14år og Men 15-16 år 

- Kvinner 13-14år og Kvinner 15-16år 

Rekrutterings klasse  

- 10-12år vil motta 2 poeng for hvert ritt deltatt, og dobbelt poeng for RM. 

Kommentar; I henhold til NIF og NCF lover om ingen resultat liste for 10-12år, så vil 

alle deltakere her få 1 poeng for hvert ritt de deltar på. Deltakerpremie for fullført RM 

og 2 av 3 etapperitt i Region Cupen. 

 

Region Cup Individuell poengskala:  

Alle deltakere som fullfører rittet vil skåre poeng I følge poengskala. Se eget vedlegg. De 

ryttere som er fra annen region/land, vil ikke telle i sammendraget men få sine poeng for 

enkelt ritt. Dvs en Region-Sør rytter vil samle de poeng han/hun skårer per ritt ut i fra sin 

plassering i rittet, uavhengig av hvem som kommer foran på resultat listen. (For eksempel, 

hvis en Region-Sør rytter blir nr 1, 5, eller 9, så skårer han/hun poeng for den plassen og tar 

dette med seg videre til sammendraget.)  

REGION CUP poeng tildelt per etappe ved etappe ritt og ikke sammenlagt! 

Region Sør Mesterskapene i hver disiplin gir DOBLE POENG! 
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Region Cup premiering;  

Individuell premiering;  

Champion trøye til sammenlagt vinner i klasse K13-14, M13-14, K15-16, og M15-16.  

Region Cup vinnere vil motta gratis påmelding til neste års Regions-Cup I den disiplin de har 

vunnet. (landevei, BMX eller terreng) Se arrangør ansvar.  

- Rytter må FORHÅNDS PÅMELDE SEG TIL AKTUELLE RITT og MÅ BRUKE 

REGION CHAMPION TRØYEN SIN.   

I tillegg vil det være premier til topp 3 i klassene K 13-14, M13-14, K15-16 og M15-16 i 

disiplinene landevei, BMX, og terreng. Alle ritt teller i sammendraget.   

  

Ritt reglement;  

Arrangør må forholde seg til NCF ritt reglement for regionale ritt for ungdom. 

Vanskelighetsgraden må være slik at uerfarne ryttere mestrer løypene samtidig som erfarne 

ryttere får matchet seg.  

Arrangør kan kombinere klasser der det er naturlig hvis feltene er små og klassene kjører 

noenlunde samme distanse. Se ritt reglement for distanser per klasse.  

 

Tellende ritt for terreng i 2016: 

3 april – http://www.terreng-cupen.no/ Vigrestad SK 

20-21 August – RM Terreng Rundbane (XC) Vigrestad SK  

24 septermber – http://www.terreng-cupen.no/ Bogafjell SK  

22-23 oktober – http://www.terreng-cupen.no/ Sola CK  
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Region Cup  

Poengsystem for rittene er satt opp etter poengskala. For etapperitt så gis det poeng per etappe 

og ikke for sammenlagt. Region Mesterskap gir dobbelt poeng per konkurranse.   

 

Poengskala  

Plass 13-14år 15-16år 
RM dobblet 

poeng 

1 30 30 60 

2 27 27 54 

3 25 25 50 

4 23 23 46 

5 21 21 42 

6 19 19 38 

7 17 17 34 

8 15 15 30 

9 14 14 28 

10 13 13 26 

11 12 12 24 

12 11 11 22 

13 10 10 20 

14 9 9 18 

15 8 8 16 

16 7 7 14 

17 6 6 12 

18 5 5 10 

19 4 4 8 

20 3 3 3 

21 til siste 2 2  4 

 

Premiering er sammenlagt ved sesong slutt; 

 

1 premie  Gratis startkontingent for Region Cup ritt neste sesong, Region Cup 

trøye som brukes på Region Cup ritt påfølgende sesong, Pokal.  

2 premie:  Pokal  

3 premie:  Pokal 

 

Ungdom: Det trekkes gavekort blant alle som har deltatt i begge RM og to av de tre 

etapperittene. 

 

Rekrutt: M-K 10-12år – deltaker premie for å ha gjennomført RM og to av de tre 

etapperittene.  

 

 


