Invitasjon

Sandefjord Grand Tour (Norges Cup)
29. juli 2017

Sandefjord Sykleklubb har gleden å invitere deg og ditt lag til Norges Cup
Sandefjord Grand Tour – en del av Sandefjord Sykkelfestival 2017

.
Sted og tid:

Sandefjord sentrum (Byparken), lørdag 29. juli 2017

Kjøreplan:
Start
08:30
13:00
13:05
Påmelding:

Klasse
M Senior
M junior
K Junior / K Sen

Distanse
11 runder - 172 km
8 runder – 125 km
5/8 runder–77/125 km

Mål
12:50
16:20
16:35

Påmeldingsfristen er torsdag 20.07 kl.23.59. Etteranmelding
fra fredag 21.07 kl.08.00 fram til søndag 23.07 kl.23.59.
Link til påmeldingssidene finner du her: http://bit.ly/2qsL9Tf
For UCI lag gjelder følgende påmeldingsprosedyre:
Liste på ryttere som skal sykle + reserveryttere (Navn, lag og
UCI ID) meldes til Svein Erik Sneisen
svein.erik@sykkelfestival.no innen ordinær Påmeldingsfrist.
Arrangøren må ha en bekreftelse på hvem som skal kjøre
innen 48 timer før rittet dersom det er noen endringer i
forhold til oppsatt plan. Ryttere som er på reservelisten kan
byttes inn.

Sekretariat:

Byskolen 100 m fra start og mål.
Startnummer utleveres klubbvis fra sekretariatet i henhold til
kjøreplan.

Lagledermøte:

Avholdes på Scandic Park Hotell, Strandpromenaden 9, 3208
Sandefjord. Fredag 28. juli kl 21:00 (Etter Sandefjord Grand
Prix)

Innskrivning:

Innskriving starter 45 min før start for alle klasser.

Premiering:

Premiering ihht til tabell under. Premier til de tre første i alle
klasser deles ut på seremoniplassen.
Pengepremiene til de øvrige rytterne overføres klubben eller
lagets bankkonto. Det er derfor viktig at premierte ryttere
sørger for at sekretariatet får kontonummer for innbetaling av
premiesum.
Plassering K
Junior

K
Senior

M
Junior

M
Senior

1

2000

3000

2000

3000

2

1000

2000

1000

2000

3

500

1000

500

1000

4

300

700

300

700

5

300

500

300

500

6

200

200

200

7

200

200

200

8

200

200

200

9

200

200

200

10

200

200

200

Seiersseremoni: Seiersseremoni for de tre beste umiddelbart etter målgang.
De som skal på pallen plikter å møte på seiersseremonien.
Leder av Norges Cupen og leder av U23 konkurransen plikter
også møte til trøyeutdeling umiddelbart etter målgang.
Overnatting:

Arrangør har avtale med Scandic Park Hotel Sandefjord
Link til hotellet finner du her: www.scandichotels.com
Booking kode: BSYK280717
Telefon: +47 33447422
Mail: meeting.parksandefjord@scandichotels.com

Service:

Lagene stiller selv servicebiler med utstyr og servicemann.
Arrangør stiller med en nøytral servicebil i hvert felt. Hvilke
lag og deres rekkefølge avgjøres i form av loddtrekning.
Løypa går stedvis på relativt smale veier og det henstilles til
alle sjåfører å vise hensyn og forsiktighet!

Langing:

I fastlagte langesone og fra bil når dommer gir tillatelse til
det.

Løypa:

NB! Klikk på kartet for flere detaljer.
Rundløypa er 15,4 km lang og foregår sentrumsnært i tettbebygde områder.
Løypa er til dels kupert og teknisk med krappe svinger og noen smale veier.
Det anmodes utøvere og støtteapparat å i hensyn ta dette og gjøre seg kjent
med løypa på forhånd.
Kontaktinfo:
Navn
Anne Gro Olafsen
Svein Erik Sneisen
Anders Lind
Tom R. Bjørnstad
Sekretariatansvarlig
Daglig leder
Ass. daglig leder

Funksjon
Rittleder
Teknisk leder
Sikkerhetsansvarlig
Sambandsansvarlig
Elisabet Trevland
Rune Steinsvik
Brian D. Karlsen

Telefon
924 96 974
976 90 904
908 64 352
984 52 981
918 41 646
901 28 472
970 91 224

epost
anne.gro@sykkelfestival.no
svein.erik@sykkelfestival.no
anders@sykkelfestival.no
tom.rune@sykkelfestival.no
elisabet@sykkelfestival.no
rune@sykkelfestival.no
brian@sykkelfestival.no

Kvalitet
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 Sandefjord Sykleklubb som er tilsluttet
Norges Cykleforbund (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 innhenter nødvendige tillatelser hos:

Politiet

Sandefjord Kommune

Statens Vegvesen

Varsling

Rittet varsler 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, med følgende dispensasjoner:

Veibane ved innspurt er stengt for all trafikk

Løypa er sperret for motgående trafikk, men det oppfordres
likevel at ryttere forholder seg til trafikkreglene ved å forholde
seg til høyre veibane.

Spesielle hensyn må tas ifm nedkjøring fra Mokollen og inn mot
sentrum.
Sjefskommissær har det øverste ansvaret for gjennomføringen av
konkurransen.

Sanitet

Lege og Røde Kors er på stedet.

Sikkerhetsansvarlig
Prosedyre ved
ulykker

Anders Lind – 908 64 352
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 tiltak 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

Løypevakter er satt ut ved kritiske punker i løypa.
Vi har ca 50 løypevakter + MC.
Vaktens oppgave er å holde uvedkommende unna løypa og varsle
ulykker og tilkalle hjelp.
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.
Overskudd av arrangementet tilfaller klubbens satsing på:

Ytterligere styrking av rittets bærekraft og kvalitet
Klubben og arrangementet er for øvrig drevet på frivillig innsats.

Velkommen!

