Velkommen til
Norges Cup 1
i Tysvær
11.– 12. mai 2019.

Norges Cup åpning (NC1) 11. – 12. mai 2019
I samarbeid med Norges Padleforbund har Tysvær kano- og kajakklubb gleden av
å invitere til Norges Cup åpning for alle aldersklasser på det regionale
kajakkanlegget i Tysværvåg.
Følgende distanser blir arrangert i de respektive klassene:
Lørdag formiddag
Lørdag ettermiddag
Søndag formiddag/ettermiddag
Klasser og distanser:
Senior herrer:
K1 200m

K1 500m
K4 500m

K1 1000m
K2 1000m

Senior damer:
K1 200m

K1 500m
K4 500m
K2 500m

K1 1000m

U18 herrer:
K1 200m

K1 500m
K4 500m

K1 1000m
K2 1000m

U18 damer:
K1 200m

K1 500m
K4 500m
K2 500m

K1 1000m

U16 damer/herrer:
K1 200m
K2 200m

K1 500m
K4 500m

K1 3000m

P/G 14 år:
K1 200m
K4 200m klubb

K1 500m
K4 500m mix

K1 2000m

P/G 12 år:
K1 200m
K4 200m klubb

K1 500m
K4 500m mix

K1 1000m

Første start begge stevnedagene er foreløpig planlagt til kl 08.00 (kan bli forskjøvet
til senere tidspunkt dersom redusert antall løp)

Premiering:
* Premiering etter TKF sine retningslinjer. Se tidspunkt for utdeling i
tidsprogrammet!

NC opplysninger:
Startkontingent :
Startkontingent kr. 500,- pr. utøver uavhengig av antall løp utøveren skal delta på
og betaling for overnatting m/frokost og lunsj sendes til Tysvær K.K.K.
Tysværvågvegen 595, 5565 TYSVÆRVÅG på bankkontonr. 3240.11.85320.
Påmeldingen og betaling INNEN onsdag 1. mai kl 20.00!
Påmeldingen skjer via www.racemanager.no, se vedlagt veileder for påmelding.
Kontaktpersoner:
Bjørn Fjeldheim: bafj@online.no
Lavrans Eikje:
post@tkkk.no

Tlf: 93432424 / 52777474
Tlf: 93659495

Endringsvindu i RaceManager åpner mandag 6. mai kl 08.00 og stenger
fredag 10. mai kl 12.00. Når endringsvinduet er åpent kan lagleder styrke
utøvere fra løp/stevnet og etteranmelde i løp hvor det er ledig plass.
Overnatting m/ mat :
Det gis tilbud om overnatting fra fredag kveld til søndag på Tysværvåg skole i
gymsalen samt enkelte andre rom og på Tysvær Soknehus.
Frokost blir servert lørdag og søndag morgen i Falkeid-huset.
Pris :
Overnatting m/ frokost fredag til søndag
Lunsj på banen, lørdag og søndag.

kr. 170,- pr natt
kr. 125,- pr dag

Det blir ikke arrangert felles bankett eller pizza-bespisning, men klubbene kan selv
bestille pizza til deltakerne sine fra Pizzabakeren Frakkagjerd (tlf.: 51207393)
Lagledermøte :
Det blir lagledermøte i Falkeid-huset fredag 10. mai kl. 20.00
Samtlige deltakende klubber må stille med representant på lagledermøtet.
Det vil bli gitt informasjon om banen og selve arrangementet.
Vektkontroll :
Det blir utført vektkontroll i forbindelse med NC stevnet. I alle finaleløp skal 1 - 4.
plass inn for kontroll. Dette gjelder senior, U18 og U16. Det vil og bli tatt stikkprøver
i 14 årsklassene.
NB! Vektkontrollen skjer umiddelbart etter målpassering. Brygge og vektstasjon
ligger rett ved mållinja på 200m/500m.
Det vil bli muligheter til å veie på fredagskvelden mellom kl. 19.00 og 21.00!

Arrangør oppfordrer alle til å konkurrere i klubbtøy samt ha på klubbtøy under
premieutdeling.
Resultatservice:
Resultater og trekninger legges ut forløpende på www.racemanager.no/stevner og
henges samtidig opp på resultattavle på kajakkanlegget.
Informasjon om banen :
Regattabanen er regionalanlegg for kajakk som er blitt bygget i Tysværvåg. Banen
ligger like i nærheten av idrettsanlegget i Tysværvåg.
Regattabanen består av 8 banestrekk med markering for hver 25 meter. Hver 250m
er markert med større markeringsblåser enn vanlig. Bane 1 og bane 9 vil ikke ha
banemarkering på yttersida. 200m banen er markert med gule bøyer. Mållinjene på
200/500m og 1000m er markert med store hvite blåser.
Baneområdet vil inneholde to målområder. Hovedmålområdet, der vi har vårt store
måldommertårn, vil ta imot alle 200 m, 500 m og langløp. Dette området ligger midt
på området, og tilskuerne vil kunne følge med fra start til mål.
Vårt andre målområde ligger ved 1000 m merket. Her vil alle 1000 m løp gå i mål.
Det er laget vei fram til dette området slik at tilskuerne kan forflytte seg langs hele
banen.
Servicebygg:
All matservering under stevnet foregår i servicebygget til idrettsanlegget ovenfor
kajakkanlegget (Falkeid-huset). Her vil lunsj bli servert lørdag og søndag.
Garderobe/sanitæranlegg:
Under stevnet vil vi bruke garderobeanlegget til idrettslaget som ligger rett ovenfor
kajakkanlegget. Her er det og toalett for både tilskuere og deltakere.
Garderobeanlegget i kajakklubbens klubbhus kan også benyttes. Her er ikke
kapasiteten så stor, slik at deltakerne blir anbefalt å nytte seg av det store
garderobeanlegget.
Nyheter av året:
Mållinjen på 200/500m og 1000m vil være markert med store hvite blåser i hver
bane for å gjøre mållinjen mer synlig for utøverne. Hele 200m banen er markert
med gule blåser slik som i fjor.
Startprosedyre:
Startkommando: Ready-Set-Go. Ready betyr «begin preparation».
Set betyr «Place paddle in set position, not move paddle after set».
På «Go» går startsignalet (lydsignal) og det er bare å kjøre på.
Antidoping:
TKKK ønsker å gjøre alle deltakende klubber og utøvere klar over at de er
underlagt NIF’s lov kap. 12 «Bestemmelser om doping» ved deltakelse på
arrangementet og at man aksepterer dette i det man melder seg på konkurransen.

