Newline MTB-O
Vintercup
”Aalborgserien”

Aalborg Cykle-Ring Motion, Aalborg Sportshøjskole, Jægerkorpsets IF, Terndrup Cykelklub,
Vejgaard Cykelmotion og Cycling Nord indbyder hermed til
Newline MTB-O Vintercup 2013 - 2014.

1. afdeling søndag den 27. oktober kl.12 i Dronninglund

Startsted: Dronninglund Gymnasium, Søndervangsvej 1, 9330 Dronninglund. Arrangør: Cycling Nord schnack@stofanet.dk

2. afdeling lørdag den 23. november kl. 12 i Tranum Klitplantage

Startsted: Tranum skydeområde, Sandmosevej, 9460 Brovst. Arrangør: Jægerkorpsets Idrætsforening kaja@stofanet.dk

3. afdeling lørdag den. 14. december kl. 12 fra Aalborg Kaserner

Startsted: Aalborg Kaserner, Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby. Arrangør: Aalborg Cykle-Ring Motion; wildwest@live.dk

4. afdeling lørdag den 11. januar kl. 12 fra Aalborg Sportshøjskole

Startsted: Aalborg Sportshøjskole, Annebergvej 55, 9000 Aalborg. Arrangør: Sportshøjskolen gittemoller.fitness@gmail.com

5. afdeling lørdag den 08. februar kl. 12 fra Terndrup Klubhus
Startsted: Terndrup Halvej 3, 9575 Terndrup. Arrangør: Terndrup Cykleklub TCK sorensenkim8@hotmail.com

6. afdeling lørdag den 22. marts kl. 12 fra Herningvejens Skole
Startsted: Herningvejens skole, Herningvej 35, 9220 Aalborg Øst. Arrangør: VCM allan@vcm.dk

På 90 minutters køretid skal der opsøges, så mange af 15 udstillede poster, som muligt.
Newline MTB-O vintercup er et orienteringsløb på cykel, hvor der ud fra et udleveret kort skal findes op til 15 poster. For hver fundet
post gives der point. Ved hver post gives endvidere tillægspoint, hvis man svarer korrekt på et spørgsmål (med 3 svarmuligheder).
Kortet er i målestoksforholdet 1:25.000 og er af nyere dato med evt. rettelser indtegnet. Newline Vintercup gennemføres som 2 mands
hold og der er forplejning efter løbet. Køretiden er 90 minutter. Afhængig af alder og køn tildeles der ekstra tid således: Er en af
deltagerne på holdet over 50 eller under 18 år gives der 5 tillægsminutter, over 60 eller under 16 år gives der 10 min. og over 70 år
gives der 15 min. Kvinder gives 10 tillægsminutter udover evt. tillægsminutter for alder.
Der gives følgende point for fundne poster:
• Post 1 og 2 giver hver 6 point,• Post 3 til 6 giver hver 4 point, • Post 7 til 15 giver hver 3 point. Evt. fejlklip giver minus 3 point.
Ved overskridelse af den tildelte køretid (90 min. + evt. tillægstid) gives et strafpoint pr. påbegyndt minut.
For hver korrekt besvaret spørgsmål gives der 3 point. Kategorien af spørgsmål er 5 fra sportsverdenen, 5 med almen viden (geografi,
historie, biologi ect.) og 5 nyhedsrelaterede.
I den samlede Vintercup tæller holdets 4 bedste resultater (placeringspoint). Der er præmier til de 3 bedst placerede i hver afdeling
samt til de 3 bedst placerede hold i den samlede konkurrence. Placeringspræmier er sponseret af Newline. Ved hver afdeling vil der
ligeledes være lodtrækningspræmier sponseret af Riis cykler og Fusion Aalborg.
For at tælle i den samlede Newline Vintercup skal et hold have kørt sammen i mindst 2 afdelinger. Således er det tilladt at have op til 2
tællende afdelinger, hvor den ene af deltagerne har kørt alene. Resultater, billeder, regelsæt og yderligere oplysninger kan findes på
www.aacrm.dk . Yderligere oplysninger om de enkelte afd. jf. mailadresserne ved de enkelte løb.
Tilmelding sker via nem tilmelding: www.vejgaardcykelmotion.nemtilmeld.dk/3/ med angivelse af navn, alder og evt. klub og navn på den
anden holddeltager. Forhåndstilmelding foretages til alle 6 afdelinger samtidigt, og tilmelding senest den 24. oktober er prisen kr. 250,pr. rytter. Ved tilmelding på dagen sker dette senest 30 min. før første start. Prisen er 50,- kr. pr. deltager pr. afdeling.
Forhåndstilmeldte starter først og starttider offentliggøres på Newline Vintercup hjemmesiden senest 2 dage før hver afdeling.

