
Konkurransereglement

Versjon 1 (godkjent av arr.komité 12.04.2022).
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1. Om eventet

«Norwegian Pumptrack Series» (NPS) er en nasjonal konkurranseserie for pumptracksykling. Serien
er åpen for alle deltakeren (fra 13 år). Her har lokale helter muligheten til å konkurrere mot noen
av Norges beste atleter innen BMX, Dirt, DH- og Endurosykling.

Serien gir en plattform hvor BMX- og terrengsyklister kan konkurrere på like vilkår, i et actionfylt
og tilskuervennlig format.

NPS består av minimum 4 serierunder som er spredt geografisk i Norge. Serien koordineres av en
arrangementskomité, som består av én representant fra hver arrangør.

2. Generelle regler

● Alle deltakere konkurrerer på eget ansvar og risiko, og må ha egen forsikring. NB! Serien
er ikke tilsluttet NCF.

● Syklister kan benytte sykkel etter eget ønske, men skal ha minimum 20” hjul og kan ikke ha
motor (gjelder eliteklassene).

● Påmelding til eventet skjer via forhåndspåmelding på nett, eller direkte til arrangør før
start. All påmelding er bindende.

● Deltakere i eliteklassene må minimum ha fylt 13 år for å delta. Alle deltagere under 18 år
må ha tillatelse fra foresatte for å delta.

3. Kategorier
Serien har to kategorier:

● Elite damer (13+)
● Elite herrer (13+)

Det legges også til rette for følgende klasser på hvert arrangement, men disse klassene inngår
ikke i serien og gir ikke poeng til det nasjonale sammendraget. Dette bør fremgå tydelig ved
påmelding:

● Barn 1 - 8 år
● Gutter 9 - 12
● Jenter 9 - 12
● Åpen klasse damer
● Åpen klasse herrer

Arrangøren kan innføre begrensninger i deltakerantallet i hver klasse, men det skal være likt
fordelt mellom kjønnene.

Påmelding til konkurransen kan gjøres digitalt, f.eks. på Deltaker.no, eller fysisk på
konkurransedagen. Det er viktig at arrangøren åpner påmelding i god tid før konkurransen, så alle
syklister rekker å melde seg på før konkurransestart.
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4. Gjennomføring av konkurransen
Hver serierunde består av oppvarming, kvalifikasjonsrunder og finale.

Trening
Det skal tilrettelegges til offisiell trening i forkant av konkurransen. I dette tidsrommet er det KUN
deltakere med startnummer som har adgang til banen. Lengden på treningsperioden bestemmes
av hver enkelt arrangør.

Gjennomføring konkurranse
Arrangøren kan velge mellom to ulike formater for å gjennomføre konkurransen.

Solo konkurranse:
● Digital tidtaking av hver deltakers runde
● Ett eller to forsøk pr deltager
● Finalerunde på tid (ett forsøk) blant de beste i hver klasse
● Alt foregår solo

Utslagskonkurranse:
● Digital tidtaking av kvalifiseringsrunde solo
● Ett eller to kvalifiseringsforsøk pr deltager
● Finale etter utslagsmetoden med to og to deltagere blant de 8 (evt. 16) beste i hver

klasse.
● I utslagsfinalene kan digital tidtaking byttes ut med målkamera for å kåre vinneren.
● For å gjennomføre finalene etter utslagsmetoden MÅ pumptracken ha to startpunkter som

gir lik starthastighet.
● Deltakeren med raskeste run i kvalifiseringen velger startposisjon først.
● Oppsettet av finaleheat velges etter raskeste run i kvalifiseringen på følgende måte:

○ Nr. 1 møter nr. 8
○ Nr. 2 møter nr. 7
○ osv.

Felles konkurranseregler:
● Dersom en deltaker kjører ut av banen kan deltakeren svinge inn igjen på banen og fullføre

løpet, så sant utkjøringen ikke medfører en fordel/kortere bane. Snarveier medfører
diskvalifikasjon.

● Rittleder utgjør jury og har siste ordet i forhold til diskvalifiseringer.
● Hjelm er obligatorisk for alle deltakere.

Premier:
I NPS premieres 1., 2. og 3. plass i hver kategori. Vinnerne mottar premiepenger i følgende
størrelsesorden og fordeling:

1. plass: 3.500,-
2. plass: 1.000,-
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3. plass: 500,-

Beløpene kan ikke endres av arrangøren.

Arrangørens forpliktelser:
Arrangøren er ansvarlig for gjennomføringen av sitt eget arrangement, og skal som utgangspunkt
dekke egne kostnader knyttet til gjennomføring inkl. premiepenger.

Kommunisere syklistregler tydelig før og under arrangementet.
Forslag:

● Deltakelse i arrangementet skjer på eget ansvar
● Sett deg inn hva konkurransen krever av deg som utøver.
● Opptre hensynsfullt og varsomt. Sett ikke deg selv eller andre i fare.
● Gjør deg godt kjent med banen innen arrangementet starter.
● Kjør innenfor ferdighetene dine.
● Tilpass farten etter forholdene.
● Vær særlig oppmerksom på at banen kan være glatt under våte forhold.
● Bruk av hjelm er obligatorisk og annet sikkerhetsutstyr anbefales.
● Sjekk at sykkelen din er i god og forsvarlig stand.

Poengsystem:
Deltakere i serien får poeng basert på plassering i finale, sammenlagtvinner av serien er den med
mest poeng ved seriens slutt.

Poengsystem

Plassering Poeng

1 200

2 160

3 140

4 125

5 110

6 95

7 90

8 85

9 80

10 75

11 70
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12 65

13 60

14 55

15 50

16 45

17 44

18 43

19 42

20 41

Videre -1 poeng
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