Aalborg Cykle-ring Motion, Jægerkorpsets IF, Cycling Nord og Aalborg
Kaserners IF indbyder hermed til Vintercup.
•
•
•
•
•

Søndag 15. november kl. 10 fra Skørping Skole
Lørdag 12. december kl. 13 fra Nøvling Skole
Lørdag 16. januar kl. 13 fra Godthåb Skole
Lørdag 13. februar kl. 13 fra Aalborg Kaserner
Lørdag 27. marts kl. 13 fra Aalborg Cyklering klubhus Ny Kjærvej Aalborg

Vintercup gennemføres som 2 M/K hold på MTB eller alm. racer med 28 mm dæk. På 90
minutters køretid skal der opsøges, så mange af 15 udstillede poster, som muligt.
Vinter Cup er et orienteringsløb på cykel, hvor der ud fra et udleveret kort skal findes op til 15 poster. Ved hver post er der et
spørgsmål, og der skal markeres for et af de 3 mulige svar.  Kortene er i målestoksforholdet 1:25.000 og er af nyere dato.
Der er maximalt 90 minutter til at finde så mange poster som muligt. Hvis en af holddeltagerne er over 50 år gives der 5 tillægsminutter og over 60 år gives 10 min. Piger får 5 min. ekstra tid. Der kan maximalt gives 10 minutter tillægstid pr. hold. Der køres to og to.
Der er forplejning efter løbet.  Prisen er 40,- kr. pr. deltager.
Der gives følgende point for at nå posterne:
•
Post 1 og 2 giver hver 6 point                                               
•
Post 3 til 6 giver hver 4 point
•
Post 7 til 15 giver hver 3 point
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Hvert fejlklip giver minus 3 point.
Der gives et strafpoint for hvert påbegyndt minut over maximalgrænsen.
Der gives 3 point for hvert spørgsmål der svares rigtig på – multichoice med 3 svarmuligheder, spørgsmålene er 5 fra cykelverdenen,
5 fra almen viden (geografi, historie, biologi etc.) og 5 faktuelt nyhedsrelaterede.
Det er de 3 bedste resultater, der tæller i det samlede resultat i den gennemgående konkurrence. Der er præmier til de 3 bedst placerede i hver afdeling samt til de 3 bedst placerede hold i den samlede konkurrence.
Reglerne for at deltage i præmieuddelingen er, at man har kørt med samme makker i mindst 2 af løbene. I et af løbene kan en af de 2
fra holdet deltage solo, og få resultatet medtaget i den endelige udregning.
Tilmelding sker på dagen senest 30 minutter før første start. Af hensyn til kortproduktion og forplejning
gerne klubvis forhåndstilmelding med angivelse af ca. antal hold sendes til
Henrik Vinther AACRM pr. mail.: Henrikaalborg@hotmail.com

