
   

 
 

Norwegian Paracycling Classic 
 

29.-30. august 2020 

UFO Skantraf, Kristiansand 
 

 

Tidsfrist registrering 

Torsdag 21. august kl. 23:59 

 

 

 

 

 

Etapperitt med tempo (ITT) og fellesstart 

Arrangørklubb  

Kristiansands Cykleklubb i samarbeid med Norges Cykleforbund 

Rittledere  

Jason Dyck, NCF  

Jon Magnus Dahl, KCK 



   
 

Rittinformasjon 

Organisator  KCK and NCF 

Dato   29.-30.08.2020 

Lokasjon  Skandinavisk Trafikksenter 

   Skibåsen 25, 4636 Kristiansand  

Kategorier  Tandem (B klasse) 

2-hjul sykkel (C klasse) 

Håndsykkel (H klasse)  

3-hjul sykkel (T klasse) *kun oppreist sykkel tillatt* 

NB! Ingen elektriske motorer tillat.  

Ritt   Tempo (ITT) lørdag og fellesstart søndag 

Registering   EQ Timing (link)  

https://forms.gle/GN8SLAed9p6ESMbV8 

Påmeldingsfrist Torsdag, 20.08.2020, kl. 23:59 

Race Fee  150 NOK for begge etapper 

Lisens  Alle deltakere må løse lisens via NCF 

https://www.sykling.no/lisens/  

Rittorg Jason Dyck, NCF, jason.dyck@sykling.no, +47 413 67 086 

 Jon Magnus Dahl, KCK, Jonmagnus@sandenmedia.no, 

+47 906 86 696 

Jan Fredrik Stiansen, KCK, jan.fredrik.stiansen@kck.no, 

+47 990 94 662 

Registrering/påmelding 

Påmelding gjennom EQ-timing og Google Form, begge må fullføres. Lisens 

kjøpes gjennom EQ timing. Alle deltakere, inkludert pilot må melde seg på 

arrangementet.  

https://signup.eqtiming.com/?Event=Kristiansand_Cycleklubb&lang=norwegian
https://forms.gle/GN8SLAed9p6ESMbV8
https://www.sykling.no/lisens/
mailto:jason.dyck@sykling.no
mailto:Jonmagnus@sandenmedia.no
mailto:jan.fredrik.stiansen@kck.no


   
 

Startnummer og tidtakning 

Startnummer og tidtakerbrikker utleveres i startområdet fra kl 0800 til 0930 i 

startområdet ved Skandinavisk trafikksenter. 

 

Klassifisering 

Deltakere trenger ikke være klassifisert for å delta i rittet. Om du er klassifisert 

meldes dette til rittleder Jason Dyck på e-post. 

Det er planlagt gjennomføring av klassifisering for inviterte norske deltakere. Ta 

forbindelse med Jason Dyck (jason.dyck@sykling.no) om du er interessert i å 

klassifiseres.  

Resultater for utøvere som ikke er klassifisert vil bli presentert i åpen klasse.  

 

Combined Race Results: 

Ritt vil bli kombinert basert på antall deltakere (eks: tandem og sykler vil sykle 

sammen; handcykler og trehjulssykler vil sykle sammen).  

Resultatene vil bli bestemt ved bruk av UCI-faktorsystemet (se 16.1.005 i UCI-

reglene). Faktorsystemet gjør det mulig for menn og kvinner fra alle 

klassifiseringer å konkurrere ganske enkelt.  

Det deles ut premier for 1., 2. og 3. plass i hver kategori (tandem, sykkel, 

håndsykkel, trehjulssykkel).  

Bare klassifiserte idrettsutøvere kan vinne en premie. 

Accommodations: 

Scandic Sørlandet (Travparkveien 14, 4636 Kristiansand) ligger bare 2 km fra 

banen. Ring hotellet for bestillingskode (+47 38 17 77 77).  

 

  

mailto:jason.dyck@sykling.no


   
Tidsplan 

Fredag 28. august 

09:00-16:00  Klassifisering på Scandic Sørlandet (kun inviterte, ta 

forbindelse med Jason Dyck for avtale) 

 

Lørdag 29. august 

08:00-09:30  Utlevering av startnummer og tidtakerbrikker.  

Løyper åpne for trening og oppvarming. 

10:00  Tempo (ITT). Startliste vil bli publisert. 

   Tandem (B class) 

   Bicycle (C class) 

   Handcycle (H class) 

   Tricycle (T class) 

12:15 Premieseremoni for hver klasse. 

12:30-17:00 Breddesamling.  

Løypene er åpne for de som ønsker å prøve. 

Kiosk med salg av lunsj. 

19:00-20:30 Paracycling Training Seminar – for utøvere og personer som 

ønsker å vite mer om parasykling og trening. 

Gjennomføres på Scandic Sørlandet hotell. 

 

Søndag 30. august 

08:00-10:00  Løype åpen for trening og oppvarming. 

10:00-12:00  B + C class blandet fellesstart (tandem og 2 hjulsykler) 

12:15-14:00  H + T class blandet fellesstart (håndsykler og 3 hjulssykler) 

14:15   Premieseremoni for hver klasse. 

14:00-16:00  Grill party!   



   
 

Løyper 

Tempo (ITT) – lørdag 29. august 

Runde: 1.75 km 

Tempo: 6 runder = 10.5 km (alle klasser) 

Individuell start hver 1 minutt 

 

Fellesstart – Søndag 30. august 

Runde: 1.75 km  

1) 29 laps = 50.75 km (B + C klasser) 

2) 18 laps = 31.5 km (H + T klasser) 

 


