I N V I T A S J O N

NM 2020 DEL 3 Rogaland
Lagtempo • Gateritt • M-U23 fellesstart

Arrangør: Sandnes Sykleklubb • Tour des Fjords

Rittregler
Rittet følger reglene i UCI og NCF sitt reglement «Øvelsesprogram for mesterskap ØPM», men pga.
årstid og dato for mesterskap har en redusert distanser for å kunne gjennomføre øvelsen.

Lisens:

Ryttere i Elite og Junior må ha helårslisens. Lisensen til påmeldte vil bli sjekket mot NCFs
register ved påmeldingen. For ytterligere informasjon om lisenser, se NCF sine nettsider (om Lisens).
Utstyrsreglement (UR). Her finner du bl.a. nyttig informasjon vedr. temposykler. Se lover og regler
(Del 2: Sykler)

Vi poengterer noen regler:
Godkjent hjelm er påbudt. Alle ryttere sykler på eget ansvar og skal følge arrangørens anvisninger.
Bruk hjelm også når du besiktiger, trener, og varmer opp. Det er alltid risiko for uhell og sammenstøt. Hjelm beskytter.
Det er ikke tillat å kaste søppel langs løypa eller i start/mål området.
Det er ikke tillatt å urinere på arena andre steder enn oppsatt toalett.
Rittet er et Rent arrangement. Anti-doping Norge foretar uanmeldte kontroller på alle NCF-registrerte ritt. Vi støtter Anti-doping Norge i gjennomføringen av dette. Alle ryttere og ledere skal følge
instrukser gitt fra representanter fra Anti-doping Norge.

Påmelding
Påmelding via EQ Timing innen fredag 04.09.2020 kl. 23:59. Link til påmelding.
Påmeldingen er bindende og refunderes bare ved fremvisning av legeattest. Ved en eventuell avlysning i god tid før selve arrangementet vil arrangør refundere hele startkontingenten. Om rittet
må avlyses av uforutsette hendelser tett på/samme dag, kan ikke startkontingenter tilbakebetales
grunnet utgifter klubben vil sitte med.
Ryttere eller lag i M/K junior og senior, som er påmeldt og godkjent for start i NM vil bli ilagt bot
hvis de uteblir uten fremlagt legeerklæring. Jfr. ØPM § 5 pkt. 3 Legeerklæring/attest skal leveres sekretariat samme dag som øvelsen pågår. Botens størrelse for uteblivelse fra individuelle NM-øvelser
er kr. 500,- (M/K senior). Botens størrelse for uteblivelse fra NM-Lagtempo er kr. 700,- (M/K senior).

Startkontingent NM
Klasse

Ordinær påmelding

Lagtempo

NOK 600,-

MK Junior gateritt

NOK 350,-

K/M Senior gateritt

NOK 450,-

M-U23 fellesstart

NOK 450,-

Begrensninger pga Covid 19 arena
Pga krav til en eventuell smittesporing for Covid-19, skal alle ryttere, lagledere og støtteapparatet
fylle ut egenerklæringsskjema med sin kontaktinformasjon. Dette gjøres på følgende Egenerklæringsskjema. Frist for å legge inn settes til onsdag 9.september kl 22.00.
Det er begrenset plass på arena for parkering og oppsetting av lagstelt. Det vil grunnet smittevern
legges føringer for hvor de enkelte lag skal parkere, kart over aktuelle parkeringsområder legges
på nettsiden og informeres om på lagledermøtene. 30 min etter målgang forventes det at utøvere
og støtteapparat forlater området slik at området åpnes for resterende klasser (gjelder torsdag og
fredag). Det vil være en smittevernansvarlig som har ansvar for dette. Parkeringsområder som er
tilknyttet rittet er kun tilgjengelig for:
• Ryttere
• Støtteapparat (det vil bli begrensninger på antall personer i støtteapparat til klubber/lag pga
Covid 19)
• Arrangør (arrangørstab, kommissærer og andre hjelpere)
• Presse
Publikum inkludert foreldre, venner som ikke har en funksjon i klubb/lag og med det akkreditering
vil ikke få tilgang til start/målområdet.

Tidspunkt
Sekretariatets åpningstider
Startnummer og brikker hentes i sekretariatet, på Sola Quality Airporthotell eller på arena
Start/målområdet torsdag fredag og lørdag

Sekretariatet er åpent:
Torsdag 12:00-14:00 (Ritthotell). 15.00- 20.00 Ved startområdet på Lye.
Fredag 12:00-14:00 (Ritthotell). 15.00- 20.00 Forus trafikkstasjon
Lørdag 12-14:00 Start/mål område i Søredalen

Lagledermøte
På grunn av smittevern skal lagledermøter gjennomføres digitalt på Teams. De som skal kjøre service
må også delta på teamsmøtet.
Onsdag 9. september kl 20.00 for lagtempo.
Fredag 11. september kl 10.00 for gateritt.
Fredag 11. september kl 11.00 for U23.
Deltakende lag skal melde inn sin(e) representant(er) dagen før møte kl
21.00 Påmelding gjøres på følgende skjema: Påmelding til lagledermøte.
Dere vil motta en e-post samme dag som møte med en link til møtet.

Servicebiler i fellesstartrittene reguleres i henhold til Reglement for service under fellesstartritt
(RS). Det vil rett i forkant ble satt opp en liste over rekkefølgen ut fra påmeldte ryttere og denne
presenteres på lagledermøtet. Tildeling skjer kun til lag som er representert på lagledermøtet.
Servicelisens skal fremvises ved tildeling. Kommissærene regulerer antall biler som får delta.
Opplysninger om dette gis på lagledermøtet.
Ønske om servicekjøring i M U-23 skal meldes inn til sjefskommissær Heidi Stenbock Haakestad
innen tirsdag 8. september kl 18. Innmelding sendes til følgende e-post heidi.haakestad@gmail.com
Rekkefølgen får dere på lagledermøte, i tillegg til at den legges ut på FB-siden «NM sykkel 2020»
Pga krav til en eventuell smittesporing for Covid-19, skal alle ryttere, lagledere og støtteapparatet fylle ut egenerklæringsskjema med sin kontaktinformasjon. Dette gjøres på følgende skjema:
NM2020 Egenerklæring. Frist for innsending av egenerklæring er onsdag 9.september kl 22.00

Brikker og innskriving.
Arrangør har leid inn Racetracker til å gjennomføre tidtaking, Ractracker har egne brikker som
leveres ut sammen med startnummer. Sjekk at rytter får rett brikke.
Brikken skal leveres inn etter hvert ritt. Ikke returnerte brikker faktureres rytterens klubb med
1000 kr/brikke. Innskriving erstattes av opprop (grunnet Covid-19). Møt 10 min før start.

Utstyrsjekk før start
Ryttere har selv ansvar for å stille med godkjent hjelm, sykkel og drakt. NCFs kommissær kan velge
å sjekke dette både før start og etter målgang. Bryter du reglementet kan du bli disket og/eller få
bot. Vi anmoder alle utøvere på lagtempo om å sjekke innstilling av sykkel nøye før en kommer til
start. Syklene vil bli målt og for egen dels og lagets del slipper en mye støy dersom en er innenfor
UCI/NCFs regler. Link til Utstyrsreglement.
Det er ikke tillatt å ‘’trimme’’ eller klippe startnummeret mindre.

Resultater, premieseremoni og informasjon.
Resultatlister vil ikke bli hengt opp på arenaen, da ryttere/ støtteapparat skal forlate arena så snart de er i mål. Resultatene publiseres på sykkelnm2020.no - sykling.no - eqtiming.no
Premieseremoni rett etter målgang med de 3 beste i hver klasse, fotografering og utlevering av
mesterskapsmedaljer.

Oppdatert info:
www.sykkelnm2020.no
https://www.facebook.com/SykkelNM2020

NM Lagtempo torsdag 10.september 2020
•

Time kommune: Lyefjell

•

Adresse: Vestlyvegen/Ålgårdsvegen

•

GPS: N 58.7302542 Ø 5.7283041

Start

Slutt

Øvelse

Klasse.

Distanse

17.00

17.50

NM lagtempo

K-senior/-junior

21,1km

18.00

18.50

NM lagtempo

M-junior

21,1km

19.00

20.00

NM lagtempo

M - Senior

21,1km

NM lagtempo kjøres som en runde av alle klasser.
I lagtempo for kan følgende lag delta: Klubblag og regionlag
Alle lagene må ha ryttere som oppfyller kravene i ØPM §2, 1-8.

TIME KOMMUNE

I lagtempo for Menn kan lagene bestå av følgende ryttere, som:
- er tilsluttet UCI registrerte lag
- har lisens i klasse Menn Elite og U23
- har lisens i Mastersklassene
- har lisens i Menn Junior
- i konkurranseåret fyller 18 år, og som etter søknad til Forbundsstyret har fått
dispensasjon til å starte i NM-Lagtempo Menn. Kun en rytter fra Menn Junior per lag.

I lagtempo for Kvinner

kan lagene bestå av følgende ryttere, som:

- er tilsluttet UCI registrerte lag
- har lisens i klasse Kvinner Elite/Kvinner U23/Kvinner Junior
- har lisens i Mastersklassene

I lagtempo for Menn Junior

kan lagene bestå av følgende ryttere, som:

- har lisens i klasse Menn Junior
- som i konkurranseåret fyller 16 år, og som etter søknad til Forbundsstyret har fått
dispensasjon til å starte i NM-Lagtempo Menn Junior. Kun en 16-åring per lag, to dersom en
allerede har søkt seg opp ut sesongen.
1.

I lagtempo skal de anmeldte lag deles i 3 grupper. Gruppe 1 som starter sist 		
utgjøres av nr. 1-5 av klubbene fra fjorårets mesterskap. De starter sist i om		
vendt rekkefølge. Gruppe 2, som starter nest sist, utgjøres av disse klubbenes 		
evt. 2. lag, selv om de evt. skulle ha plassert seg blant de 5 beste foregående 		
år. Alle andre lag starter i første gruppe, etter trekning.

2.

Lagene må starte med 3 ryttere og 2 ryttere må fullføre for å oppnå plassering. 		
Tiden tas på 2. rytter over målstreken.

3.

I lagtempo skal det være minst 2 -to- minutters startmellomrom.

4.

Siste frist for å melde navn på ryttere til lagtempolagene er lagledermøtet for 		
øvelsen.

TIME KOMMUNE

NM gateritt fredag 11.september 2020
•

Stavanger kommune: Forus Trafikkstasjon.

•

Adresse CHRISTIAN AUGUST THORINGS VEG 12, 4033 STAVANGER

•

GPS: N 58.8980063 Ø 5.694288

Start

Slutt

Øvelse

Klasse.

Tid (min)

16.00

16.35

NM gateritt

K - junior

30 + 3 runder

17.00

17.45

NM gateritt

M-junior

40+ 3 runder

18.10

18.55

NM gateritt

K - Senior

40 + 3 runder

19.10

20.10

NM gateritt

M - Senior

55 +3 runder

I NM GATERITT ER MAX. DELTAGELSE 60 RYTTERE I HVER KLASSE.
I gateritt for Menn og Kvinner Senior kan følgende delta:
• ryttere med lisens fra UCI registrerte lag
• ryttere med lisens i klasse Elite og U23.
Er påmeldingen større enn 60, velges rytterne ut etter følgende kriterier:
a) Ryttere med UCI-ranking poeng. (UCI World Tour/UCI Continental Tour)
b) De 10 beste fra forrige års mesterskap.
c) Ryttere med kontrakt i et UCI Pro Team, UCI Professional Continental
Team og UCI Womens Team.
d) De 10 best plasserte ryttere med kontrakt i et UCI Continental Team i
henhold til oppdatert NCF Ranking ved ordinær påmeldingsfrist.
d) Øvrige deltakere gis plass i henhold til oppdatert NCF-Ranking
ved ordinær påmeldingsfrist.

STAVANGER KOMMUNE

NM M-U23 fellesstart lørdag 12.september 2020
•

Sandnes Kommune, Søredalen

•

Adresse Søredalen

•

GPS N 58.8551323 Ø 6.0170994

•

Parkering ved start/mål

Start

Slutt

Øvelse

Klasse.

Runder

Distanse

14.00

17.45

NM fellesstart

M -U23

5 runder

144KM

U23 (MU: menn under 23 år) Denne kategorien omfatter ryttere mellom 19 og 22 år
Langesone for U23 fellesstart er i bakken opp mot mål i 2, 3 og 4 runde.

SANDNES KOMMUNE

Overnattingsmuligheter
Arrangør har gjort avtale med Sola Quality Airporthotell og Quality Hotel Residence i Sandnes
med følgende priser:
Ukedag (torsdag til fredag):
• Kr 750,- enkelt
• kr 950,- dobbelt
• kr 1185,- trippelt
• kr 1385,- for 4- mannsrom (gjelder kun på Residence)
Weekend pr natt (fredag til søndag):
• kr 650,- enkelt
• kr 820,- dobbelt
• kr 1050,- trippelt
• kr 1340,- for 4-mannsrom (gjelder kun Residence)
Parkering er gratis på Sola. Parkering kr 115,- pr natt på Sandnes
Frokost er inkludert i prisen.
Eventuell annen bespisning enn frokost må avtales god tid i forveien da hotellene har redusert
drift av bespisning i disse Covid 19 tider.
Booking kode som oppgis på begge hoteller for disse priser er: Sykkelritt 2020
Telefon RESIDENCE: 51 60 57
mail: q.residence@choice.no
Telefon SOLA: 51 94 20 00
mail: q.stavanger@choice.no

00

Kontaktpersoner
Arrangementskomiteen
ARRANGEMENTSLEDER:

Roy Hegreberg

roy@tourofnorway.no

99 60 31 43

RITTLEDER:

Bjarte Eikås

bjarte@tourofnorway.no

91 35 35 84

PRESSE/INFORMASJON:

Fredrik Strand Galta

fredrik@tourofnorway.no

92 85 98 15

LØYPESJEF:

Jan Helge Hoff		

ARENA:			
SEKRETARIAT:

Fredrik Strand Galta		

PÅMELDING OG RESULTATER: Martin Bjordal		
LEGE:

Rolf Bergseth		

SANITET:

Norsk Folkehjelp

ØKONOMI:

Tour des Fjords

post@tourdesfjords.no

99 60 31 43

KOMMISSÆRER
Rolle

Navn

Merknader

PCP/SJEFSKOMMISÆR:

Heidi Stenbock-Haakestad		

MCP/JURYMEDLEM:

Morten Bjordal		

MCP/JURYMEDLEM:

Svein Erik Torp		

MCP/JURYMEDLEM:

Tor Arne Oltedal

MCP/MÅLDOMMER:

Vegard Gimre		

MC KOMMISÆR:

Turid Foss		

MC KOMMISÆR:

Morgan Grindalen

Kun fredag

MC KOMMISÆR:

Espen Gustavsen

Kun lørdag

MCP/ASS KOMMISÆR:

Martin Feldman

Torsdag og fredag

Geir Henning Larsen

Fredag

Kun lørdag M-U23

Vårt kvalitetsløfte!
Norges Cykleforbund ønsker at du som deltager skal være trygg på at rittene du deltar på skal være
trygge og følge en forholdsmessig kvalitet. Vi ønsker at du som deltager skal vite hva du kan forholde
deg til og hva du får som deltager på vårt ritt.

Arrangør
Rittets arrangør er Tour des Fjords på vegne av Sandnes Sykleklubb som er tilsluttet Norges
Cykle Forbund (NCF) og NIF.

Forsikringer
Rittet er terminlistefestet, noe som betyr at rittets arrangør har ansvarsforsikring gjennom
NCF/NIF og du som utøver er forsikret gjennom helårslisensen eller engangslisensen som
du bruker under rittet.

Tillatelser
Rittet har innhentet nødvendige tillatelser hos:
• Statens Vegvesen
• Politiet
• Fylkeskommune
• Time kommune
• Stavanger kommune
• Sandnes kommune
• Kommuneoverlege i Time
• Kommuneoverlege i Stavanger
• Kommuneoverlege i Sandnes

Varsling
Rittet er varslet omgivelsene ved:
• Nabovarsel
• Pressedekning
• Sosiale medier
• Oppslag

Regler
Rittet følger NCF sine lover og regler for gjennomføring av ritt.
Rittet er pålagt å følge trafikkreglene, og alle vegkryssninger blir håndtert av
kvalifisert/kurset personell.
Sjefskommissær har det øverste ansvaret for gjennomføringen av konkurransen.

Sanitet
Det er lege til stede, samt nødvendig antall førstehjelpere

Sikkerhetsansvarlig
Kontaktinfo: Roy Hegreberg, tlf. 996 03 143 / Bjarte Mork Eikås, tlf. 913 53 584

Prosedyre ved ulykker
Vakter skal rapportere alle hendelser til sikkerhetsansvarlig.
Sikkerhetsansvarlig skal ha liste med kontaktnumre på utøver og pårørende. Det er
utøverens plikt å oppgi dette til arrangør.
Vakter rapporterer tiltakt til sikkerhetsansvarlig. Sikkerhetsansvarlig varsler pårørende og
andre instanser.
Utøvere som er utsatt for uhell men som klarer seg på egenhånd, skal varsle om hendelsen
til sikkerhetsansvarlig eller sekretariat. Dette av hensyn til lisensordningen og evt bruk av
forsikring.

Vakthold
Info angående vakter: Det er rytterens egen plikt å vite hvor løypa går og hvor mange runder
som skal kjøres.

Økonomi
Deltageravgiften dekker kostnader ved blant annet ovennevnte tiltak, samt kommisærer,
arenautstyr, tidtaking, premier osv.

Partnere

SANDNES KOMMUNE

STAVANGER KOMMUNE

TIME KOMMUNE

