Invitasjon
Sandefjord Sykkelfestival har gleden å invitere deg, din familie og ditt lag til
avslutningen av sykkelsesongen 30. september – 2. oktober2016.

Konsept:

Sted og tid:

Vi avslutter den norske landeveisesongen med som vi begynte – på Oslofjord
Convention Center i Stokke. Det kjøres tre etapper i alle aldersklasser og det hele
avsluttes med en bankett lørdag kveld.
Oslofjord Convention Center, Stokke, 30. september - 2. oktober 2016

Fredag:

Ca 1500 meters prolog i lukket område. Første start kl 18:00 (se tidsplan).

Lørdag:

Fellesstart - Landevei med første start lørdag kl 09:00 (se tidsplan)
Gateritt i lukket område (se tidsplan)

Påmelding:

Påmelding innen 28. september kl 23:59 gjøres individuelt eller lagmessig på:
https://signup.eqtiming.no/?Event=Sandefjord_Sykleklub

Sekretariat:

Oslofjord Convention Center (ved hovedinngang / resepsjon)

Premiering:

De tre beste i på etappene, samt de 3 beste sammenlagt.

Overnatting:

Overnatting på Oslofjord Convention Center. Pakkepriser i leiligheter og hytter
inkludert bespisning eller på oppstilte bobilplasser. Bestilling gjøres på
påmeldingssidene:
https://signup.eqtiming.no/?Event=Sandefjord_Sykleklub

Henvendelser kan rettes til:
Rittleder Rune Steinvik:
Teknisk Leder Svein Erik Sneisen:

Sandefjord Sykkelfestival AS
Web: www.sykkelfestival.no

rune@sykkelfestival.no
svein.erik@sykkelfestival.no

Skolmar 25
E-post: post@sykkelfestival.no

mobil: 90128472
mobil: 93887936

3232 Sandefjord
Telefon: 992 86 000
Side 1

RITTREGLEMENT
Oslofjord Grand Finale er et NCF rankingritt for Masters og klassene M/K 15-16, junior og senior, og
arrangeres iht. NCF’s lover og regler, gjeldende trafikkregler, og vegvesenets nye
sikkerhetsforskrifter. Brudd på trafikkregler og forskrifter, for eksempel kryssing av gul linje mellom
felt, kan medføre disking, deplassering og bøter i henhold til gjeldende regelverk. Rittet er åpent for
alle klasser fra M/K 10, og for internasjonal deltagelse.

TIDTAKING
Tidtaking vil foregå med eget brikkesystem. Emit brikker benyttes IKKE. Det er viktig at brikker som
ikke benyttes ikke ligger i bil som passerer mål under rittet.
Ryttere som bryter en etappe gis tiden til siste rytter pluss ett minutt. Ryttere som rammes av uhell
på siste 3 km av landeveisetapper får samme tid som fullførende som de satt sammen med da
uhellet inntraff.

INNSKRIVNING
Ved start vil det være egen innskrivningsprotokoll for begge rittene. Denne vil være tilgjengelig 45
min før start og samles inn 5 min før start i de respektive klassene.

MÅLFOTO OG RYGGNUMMERPLASSERING
To ryggnummer benyttes for alle klasser på alle etappene. Målfotonummer festes på høyre
side, mellom skulder og hofte, langs med draktsømmen, på alle etapper. Startnummer må
være korrekt påsatt ved innskriving.

VAKTHOLD
Samtlige løyper er merket for at rytterne selv skal finne vei. Det vil være trafikkposter i alle
kryss, disse er der for å dirigere trafikken. 3, 2 og 1 km før målgang merkes med skilt.
Fellesstarten søndag sikres med MC’er i tillegg til trafikkposter.
Ryttere: husk slipp MC’ene frem!

TRAFIKKREGLER
Kriteriumsrittet er avstengt for biltrafikk og fellesstarten foregår på offentlig vei og er åpen
for ordinær trafikk. Rytterne må derfor forholde seg til dette og følge trafikkreglene, og for
all del ingen kjøring på venstre side. Skifte av kjørefelt uten lovmessige signaler vil medføre
bøter, og i verste fall diskvalifikasjon.
Det vil være vakter på alle sentrale punkter i løypa. Samtlige felt har lederbil, og det benyttes
MC’er i tillegg. Vi henstiller alle deltagere til å rette seg etter anvisninger fra vakter og
MC’er. Det er viktig å huske at vaktene er der for sikkerheten og ikke for å vise vei. Løypene
skal være godt merket, men rytterne er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med løypene.
Det er stedvis dårlig asfalt, så vær oppmerksom!!
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LANGING:
I fastlagte langesoner (kun løypelengde over 80km) og fra bil når dommer gir tillatelse til det.

SERVICE:
Service er tillatt i fellesstarten. Kriteriumsrittet er det service fra anviste depoter. Klubbene
stiller selv servicebiler med utstyr og servicemann for M/K-13-14 og M/K 15-16 (nøytral) og
Junior/Senior.
Hvilke lag og deres rekkefølge avgjøres på lagledermøtene. Servicekøen settes opp basert på
oppdatert ranking fra NCF.
Løypene går stedvis på relativt smale veier og det henstilles til alle sjåfører å vise hensyn og
forsiktighet!

PREMIERING
Oslofjord Grand Finale er et flerdagers ritt bestående av 2 etapper og en prolog. Det er ingen
bonussekunder. Sammenlagt tid etter prologen og etappene er tellende i klassene MK 13-16, junior
og senior.
Pr. etappe
M/K 10-12:
M/K 13-14:
M/K 15-16:
K Jun/K Sen
M Jun / M Sen
Masters
Sammenlagt:
M/K 10-12;
M/K13-Senior
Masters

full premiering
3 beste i hver klasse
3 beste i hver klasse
3 beste i hver klasse
3 beste i hver klasse
3 beste i hver klasse
ingen sammenlagt premiering
3 beste i hver klasse
3 beste i hver klasse

LØYPER:
Løypekart kan du se ved å følge disse linkene:
Kriterium
Går i lukket område ved Oslofjord Convention Center.
Fellesstart:
MK 10 år:
MK 11-16:

http://www.bikemap.net/en/route/3397385-oslofjord-grand-opening-mk-10/
http://www.bikemap.net/en/route/3395629-oslofjord-grand-opening-kort/

MK Jun, Sen
og Masters

: http://www.bikemap.net/en/route/3395623-oslofjord-grand-opening-lang/
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Tidsplan
Fredag 30. september:
Klokkeslett

Hendelse /aktivitet

16:30

Dommermøte

18:00

Prolog – løpende start i stigende aldersrekkefølge. M/K senior starter til
slutt

21:00

Lagledermøte

Lørdag 1. oktober:
Klokkeslett
09:00
09:05
09:45
09:50
11:00
11:05
11:10

Hendelse /aktivitet
-

M/K 11 – 12 år og K 13 – 14 år – 18 km (1 liten)
M/K 10 år – 10 km (til rundkj.)
M 15 – 16 og K junior – 62 km (4 små)
M 13 – 14 år og K 15 – 16 år – 31 km (2 små)
M Elite – 60 min – 137 km (5 store runder)
M junior og K Elite – 110 Km (4 store runder)
Masters – alle klasser – 82 km (3 runder)

Start klasser i lukket område:
15:00
15:30
16:00
16:45
17:30
18:20
19:15

20:00

-

M/K 10 år – 15 min
M/K 11 -12 år og K 13 – 14 år – 20 min
M 13 – 14 år og K 15 – 16 år – 25 min
M 15 – 16 og K junior – 30 min
M junior og K Elite – 40 min
M Elite – 45 min
Masters – alle klasser, 30 min

Bankett og underholdning

NB! Endringer kan forekomme. Siste oppdatering finner du på www.sykkelfestival.no
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