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1. TID OG STED
Lørdag 28. mai og søndag 29. mai 2016 på Konnerud, ved Konnerudhallen / skistadion. Konnerud ligger 5 km på
utsiden av Drammen sentrum. For veibeskrivelse se kap. 14, Parkering.

2. RITTBESKRIVELSE
Konnerud IL sykkelgruppe har gleden av å invitere til Konnerudrittet 2016. På lørdag blir det tradisjonelt
rundbaneritt, med klasser fra 3 år og oppover. På søndag blir det stafett, som har status som uoff. NM. På
søndag kjører 6‐10 år en tempo, mens det blir en stafettklasse for 11‐14 år og en klasse for 15+.

2.1. NC #3 Rundbaneritt (XCO)
Rundbaneløypa på Konnerud er en flott kombinasjon av naturlige skogsløyper, noen maskinbygde
partier/traseer og forskjellige bygde elementer. Til sammen byr dette på det meste en rundbaneløype skal
inneholde. Løypene er morsom å sykle, og i tillegg publikumsvennlig. Løypa følger i stor grad rulleskiløypa (i
motsatt retning), så publikum kan lett komme til hele løypa med alt fra «rullator til barnevogn». For ytterligere
info om løypa, henvises til nettsidene: http://konnerud.no/sykkel/anlegg/rundbaneloypa/ (som viser kart med
stedsnavn, beskrivelse av elementene i løypa og video av løypa)

2.2. NC #4 stafett / uoff. NM (XCR)
Dette er en spennende nyvinning i NC‐sammenheng. Løypene som skal benyttes på stafetten vil i stor grad
være de samme som blir benyttet på rundbanerittet. Dog vil løypelengden tilpasses slik at de beste
etappetidene vil være ca. 10 min. Noen av de vanskelige og/eller knotepartiene i løypa vil bli kuttet ut, og vi vil
forsøke å lage så mange forbikjøringsmuligheter som mulig. Dette for at lagene kan få med seg både
landeveissyklister og langrennsløpere uten at «handikapet» for disse blir alt for stort. Vi legger også til noen
ekstra svinger og sløyfer inne på stadion, slik at alle kan følge rytterne i noe lengre tid inne på stadion.
Vekslingen vil foregå i startområdet, hvor ventende ryttere står på hver sin side, og går ut i vekslingsområdet
først når sin lagkamerat nærmer seg veksling.

3. RITTREGLER
Rittet følger reglene i UCI og NCF sitt reglement. Godkjent hjelm er påbudt. Alle ryttere sykler på eget ansvar og
skal følge arrangørens anvisninger. Vi regner det som en selvfølge at du bruker hjelm også når du besiktiger,
trener, og varmer opp. Det er alltid risiko for uhell og sammenstøt. Hjelm beskytter. Vi ber dere, rytterne,
foreldre, og ledere, om å ta hjelmbruken alvorlig.
Konnerudrittet 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.

4. KLASSER OG REGLER
4.1. NC #3 Rundbaneritt (XCO)
Kvinner
Menn
K/M 3-5 Minirekrutt (begge kjønn – ingen tidtaking)
K 6-7
M 6-7
K 8-9
M 8-9
K 10
M 10
K 11-12
M 11-12
K 13-14
M 13-14
P a g e 3 | 18

Konnerudrittet 2016
K 15-16
K Junior (17-18)
K Senior (19 )
K Master 30-34
K Master 35-39
K Master 40-44
K Master 45-49
K Master 50-54
K Master 55-59
K Master 60 
K Sport (17 )

M 15-16
M Junior (17-18)
K Senior (19 )
M Master 30-34
M Master 35-39
M Master 40-44
M Master 45-49
M Master 50-54
M Master 55-59
M Master 60 
M Sport (17 )

4.2. NC #4 stafett / uoff. NM (XCR)
Kvinner
Menn
K 6‐7
M 6‐7
K 8‐9
M 8‐9
K 10
M 10
K/M 11‐14 – Rene klubblag
K/M 15 og eldre – Rene klubblag
K/M 11‐14 – Klubbmixlag / rene guttelag
K/M 15 og eldre – Klubbmixlag / rene guttelag

Kjører vanlig tempo med individuell start
Kjører vanlig tempo med individuell start
Kjører vanlig tempo med individuell start
En runde pr. rytter – samme runde for begge kjønn
En runde pr. rytter – samme runde for begge kjønn
En runde pr. rytter – samme runde for begge kjønn
En runde pr. rytter – samme runde for begge kjønn

NB! Det er mulig å melde seg på som enkeltrytter dersom du ikke har noe lag. Arrangøren vil da sette sammen
lag som deltar i klassen for «klubbmixlag / rene guttelag».


En rytter kan bare være med på ett lag i klassen for rene klubblag. I klasser for klubbmix og rene
guttelag kan en rytter være med på flere lag. En rytter som er med på lag i klasse for rene klubblag, kan
også være med i klasser for klubbmix /rene guttelag. En rytter på klubbmixlag / rent guttelag kan sykle
1. og 3. etappe på samme lag (ikke to etapper rett etter hverandre).

Regler i stafettklasse 11‐14 år for rene klubblag:
1.
2.
3.
4.

Det er 3 på hvert lag, hvor det må være min. en jente på hvert lag.
Det kan maksimum være 2 stk. 13‐14 åringer laget. (valgfritt hvem som er jente)
Det er lov at et lag består av 3 stk. 11 åringer (fortsatt en jente på laget)
Laget velger selv hvem som kjører første og siste etappe. Jenta må kjøre 2. etappe. Dette trenger ikke
meldes inn, men startnummer skal være riktig mhp. rekkefølge.
5. Alle kjører samme runden – som er en kort rundbane (konkurransetid ca. 10 min pr. utøver)
6. Ingen ryttere kan kjøre flere etapper

Regler i stafettklasse 15 år og oppover for rene klubblag:
1. Det er 3 på hvert lag, hvor det må være min. en jente / dame på hvert lag.
2. Det kan maksimum være 2 senior på laget. (valgfritt hvem som er dame) (senior / master over 40 år
teller som junior i denne klassen)
3. Det er lov at et lag består av 3 stk. 15 åringer (fortsatt en jente på laget)
4. Laget velger selv hvem som kjører første og siste etappe. Jenta må kjøre 2. etappe. Dette trenger ikke
meldes inn, men startnummer skal være riktig mhp. rekkefølge.
5. Alle kjører samme runden – som er en kort rundbane (konkurransetid ca. 10 min pr. utøver)
6. Ingen ryttere kan kjøre flere etapper

Regler i stafettklasse 11‐14 år for klubbmixlag / rene guttelag:
1. Det er 3 på hvert lag (alle kan være gutter, og det kan være blanding fra flere klubber).
2. Det kan maksimum være 2 stk. 13‐14 åringer laget.
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3. Det er lov at et lag består av 3 stk. 11 åringer
4. Laget velger selv hvem som kjører hvilken etappe, men dersom det er jente med på laget skul hun
kjøre 2. etappe. Dette trenger ikke meldes inn, men startnummer skal være riktig mhp. rekkefølge.
5. Alle kjører samme runden – som er en kort rundbane (konkurransetid ca. 10 min pr. utøver)
6. En rytter kan kjøre 2 etapper, vedkommende må da kjøre 1. og 3. etappe

Regler i stafettklasse 15 år og oppover for klubbmixlag / rene guttelag:
1. Det er 3 på hvert lag (alle kan være gutter, og det kan være blanding fra flere klubber).
2. Det kan maksimum være 2 senior på laget. (senior / master over 40 år teller som junior i denne
klassen)
3. Det er lov at et lag består av 3 stk. 15 åringer
4. Laget velger selv hvem som kjører hvilken etappe, men dersom det er jente med på laget skal hun kjøre
2. etappe. Dette trenger ikke meldes inn, men startnummer skal være riktig mhp. rekkefølge.
5. Alle kjører samme runden – som er en kort rundbane (konkurransetid ca. 10 min pr. utøver)
6. En rytter kan kjøre 2 etapper, vedkommende må da kjøre 1. og 3. etappe

5. SEEDING
Vi seeder de rytterne som er påmeldt innen den ordinære påmeldingsfristen og som har løst lisens for 2016. Vi
bruker UCI/NC/NCF ranking poengene rytterne har når ordinær påmeldingsfrist utgår.
Vi oppdaterer ikke seedingen i løpet av helgen. Vi seeder ikke ryttere som etteranmeldes.

5.1. NC #3 Rundbaneritt (XCO)
Klasse
Senior
Junior
M/K 15‐16
M/K 13‐14 og yngre
Sport
Master

Seedes etter:
1: UCI poeng. 2: NC poeng. 3: NCF ranking. Deretter loddtrekning
1: UCI poeng. 2: NC poeng: Deretter loddtrekning
NCF ranking, deretter loddtrekning
Loddtrekning*
Loddtrekning
NCF ranking for Master Cup, deretter loddtrekning

* I klasser med mange deltagere og store fartsforskjeller stiller vi opp rytterne slik at vi
legger til rette for god flyt og reduserer risikoen for uhell.

5.2. NC #4 stafett / uoff. NM (XCR)
For stafetten blir hele laget seedet basert på følgende kriterier:
 For klassene 15 år og oppover:
1. UCI‐poeng for beste Senior‐rytter på laget.
2. NC‐poeng for beste junior‐ el. senior‐rytter på laget. (dersom en junior har flere NC‐poeng enn en
senior, blir laget med junior‐rytter seedet foran laget med senior‐rytter)
 For klassene 11‐14 år:
1. Resultatene på beste rytter på laget fra 13‐14 års klassen i rundbanerittet dagen før. (dersom det
bare er 11‐12 åringer på laget blir de seedet på skjønn fra samme ritt).

Det betyr at det bare er en rytter på laget (den beste) som bestemmer seedingen for hele laget.

6. LISENS
Alle ryttere som er 13 år og eldre må ha løst lisens for 2016. Ryttere opp til og med 12 år er forsikret gjennom
NIF’s barneidrettsforsikring. Ryttere i junior, senior, og masterklassene må ha helårslisens, mens ryttere i
aldersklassene (12 år og eldre) og sportsklassene kan velge mellom helårs og engangslisens.
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Vi sjekker lisensen til påmeldte, norske ryttere mot NCFs register umiddelbart etter påmeldingens utløp.
Norske ryttere som ikke har lisens ved den sjekken blir ikke seedet (gjelder klassene som seedes). For
ytterligere informasjon om lisenser, se NCF sine nettsider.

7. PÅMELDING
Det er åpent for ordinær påmelding til og med man. 16.mai 2016.

NC #3 ‐ Rundbane:
Påmelding for rundbane på lørdag gjøres på: https://rittresultater.no/konnerud_rundbane ***

NC #4 ‐ Stafett / uoff. NM:
Påmelding av lag til stafetten gjøres på: https://rittresultater.no/konnerud_stafett
(Dersom det er flere lag fra samme klubb i en klasse, skilles disse med lag1, lag2 osv. i boks for lagsnavn)
Påmelding av enkeltrytter til stafetten gjøres på: https://rittresultater.no/konnerud_stafett2
(for utøvere som ikke har noe lag – hvor arrangør setter sammen lag)

Påmelding av barn 6‐10 år til tempo på søndag gjøres på:https://rittresultater.no/konnerud_rundbane ***
*** 6‐10 år kan melde seg på både til lørdag og søndag samtidig.
De skal også bruke samme startnummer begge dagene.
NB! Lagleder kan gjøre endringer på deltakernavn og rekkefølge på de startende på laget frem til kl. 20.00
lørdag 28. mai. Dette gjøres på nettportalen til rittresultater: https://rittresultater.no/konnerud_stafett

Startkontingent for rundbane er (samt enkeltrytter stafett):
Klasse
K/M 3‐5 minirekrutt
6‐9 år
10‐16 år
Senior / Junior
Master / Sport

Ordinær påmelding
(innen 16. mai kl. 23.59)
Gratis
Kr. 50,‐
Kr. 160,‐
Kr. 260,‐
Kr. 260,‐

Etteranmelding
Kr. 50,‐
Kr. 100,‐
Kr. 320,‐
Kr. 520,‐
Kr. 520,‐

Startkontingent for stafett er:
Klasse
6‐9 år
10 år
11‐14 år
15+

Ordinær påmelding
(innen 16. mai kl. 23.59)
Kr. 50,‐
Kr. 160,‐
Kr. 480,‐ pr. lag
Kr. 780,‐ pr. lag

Etteranmelding
Kr. 100,‐
Kr. 320,‐
Kr. 960,‐ pr. lag
Kr. 1560,‐ pr. lag

Etteranmelding er mulig for alle klasser frem til to timer før start i respektive klasser. Bruk påmeldingslenken
over, eller gå til sekretariatet.
Påmeldingen er bindende og blir kun refundert ved fremvisning av legeattest.

8. LAGSTELT
Gå inn på https://rittresultater.no/konnerud_rundbane for å reservere plass til team/klubbtelt. Det er ikke
mulighet til å ha bilen ved teltet, men det er mulig å kjøre ned å laste av telt og annet utstyr. Reserverte
teltplasser er anvist med klubbnavn på arenaen. Har du glemt å reservere, må dette gjøres som en ordinær
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etteranmelding gjennom lenke over, eller at det gjøres i sekretariatet. Ta kontakt med arena‐ansvarlig (Ole
Andre Garnvik, mob: 458 69 197, mail: ole‐andre.garnvik@acusto.no) for spørsmål ang. teltplass.
Felles for alle NC ritt i terrengsykling dette året er følgende priser for teltplass:
Telt 3x3 meter:
Kr. 300,‐ for hele helgen.
Telt 3x6 meter el. større: Kr. 600,‐ for hele helgen.*
* Dersom det er behov for større plass enn 3x6 meter teltplass, må dette oppgis ved
reservering av teltplass. Send også e‐post til ole‐andre.garnvik@acusto.no med beskrivelse.

9. OVERNATTINGSMULIGHETER
Det er mange hoteller og overnattingsmuligheter i Drammen. Vi har ikke gjort noen avtale med noen spesielle.
Dersom du er på jakt etter noe av det billigste bør du prøve på Drammen hostel / vandrehjem – se
http://www.drammenhostel.no/

10. TIDSPUNKT OG RUNDER
I denne seksjonen finner du alle viktige tidspunkt fra du ankommer arenaen.

10.1. Sekretariatets åpningstider
Sekretariatet er inne i Konnerudhallen, med egen inngang på kortenden av hallen (se Arenakart).
Du henter startnummer i sekretariatet. Vær tidlig ute for å unngå køer tett opp mot start.
Dag
Fredag
Lørdag
Søndag

Tid
Fra kl. 18.00 til kl. 20.00
Fra kl. 07.45 til kl. 17.00
Fra kl. 09.00 til kl. 15.00

For å hente startnummer må du ha lisens for 2016. Sykler du i master, senior, og juniorklassene må du ha
helårslisens. Når påmeldingsfristen er ute, sjekker vi at påmeldte, norske ryttere i disse klassene har
helårslisens. Har du ikke lisens da, må du vise lisensen din når du henter startnummeret ditt. Ta uansett
lisensen din med deg til rittet. Utenlandske ryttere må vise lisens for å få startnummeret sitt.
Ryttere i aldersklassene og sportsklassene kan bruke enten helårs eller engangslisens. Du kan løse
engangslisens i sekretariatet, det koster kr. 50,‐ kr for ungdom i alderen 13‐16 år og kr. 150,‐ for alle over 17 år
(må da sykle i sportsklassene).
Fest startnummeret godt synlig på sykkelstyret. Senior og juniorklassene skal i tillegg bruke ryggnummer.
Tidbrikken er limt bakpå startnummeret.
NB! Ryttere i klassene 6‐10 år skal bruke samme startnummer begge dagene, så ta vare på det. Dersom du
mister nummeret kan du kjøpe et nytt i sekretariatet (50 kr). Merk: Startnummeret faller normalt av ved
transport utenpå bil, ta derfor nummeret av før du setter sykkelen på bilen.

10.2. Treningstider
Dag
Fredag
Lørdag

Løype
XCO og XCR
XCO

Lørdag
Søndag

XCR
XCR

Offisielle treninger
08.00 – 09.00
10.15 – 11.00*
14.00 – 14.35*
09.30 – 10.30

Andre treningstider
Hele dagen
Frem til 08.00 rittdagen

Fra kl. 16.30 og ut dagen
Frem til 09.30 rittdagen
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* Ved uforutsette endringer i programmet, kan disse tidene bli endret. Speaker vil da opplyse om dette.
Regler for trening i løypa:







Du må ha startnummer på sykkelen for å trene i løypa i de offisielle treningstidene.
Det er ikke lov å varme opp, trene el. sykle i den del av løypa hvor rittet pågår, det gjelder uansett
hvilken klasse som sykler. Brudd på regelen kan føre til at du diskvalifiseres. Befaring til fots er tillatt.
All trening i de offisielle treningstidene skal skje i fartsretningen.
Det er ikke lov å endre løypa, for eksempel flytte merkebånd/sperring eller grave/flytte deler av bygde
elementer. Brudd på regelen fører til at rytteren bortvises fra løypa og eventuelt diskvalifiseres.
Vis hensyn til hverandre.
All trening skjer på eget ansvar.

Løypa er ferdig merket på ettermiddagen torsdag 26. mai. Dog vil noen kryssinger av veier etc. ikke bli merket
før på lør. morgen, men det skal være greit å finne frem. I de offisielle treningstidene er det sanitetspersonell
på arenaen.

10.3. Lagledermøte
Det er lagledermøte både lørdag morgen og søndag morgen. Vi holder møtene i kafeteriaen i Konnerudhallen.
Her vil evt. endringer til kjøreplan, spesielle bestemmelser som opprop og annet bli gjennomgått.

Dag
Lørdag
Søndag

Tid
08.45
10.00

10.4. Brikkesjekk før start
Rytteren har selv ansvar for å gå til teltet for brikkesjekk for å sjekke tidsbrikken (integrert i startnummeret).
Gjør dette minst 30 minutter før din start.
I forbindelse med brikkesjekken kan NCFs kommissær velge å gjennomføre sjekk av at rytteren har godkjent
hjelm, sykkel, og drakt (først og fremst senior og juniorklassene). Rytteren må da signere på at han/hun har vist
frem dette. Ryttere i disse klassene må derfor møte selv og ha med seg utstyret.

10.5. Opprop før start
Rytterne ropes opp for oppstilling til start ca. 10 minutter før start både på lørdag og søndag. Vi gir nærmere
beskjed på lagledermøtet. I klassene hvor rytterne ropes opp enkeltvis og stilles opp på startstreken, varsler vi
5 minutter før oppropet begynner. Rytterne har selv ansvar for å møte til oppropet, kommer de for sent får de
ikke startposisjon i henhold til startnummeret sitt.
I Master klassene stilles rytterne opp i startrekkefølge i henhold til rankingpoengene sine, men på tvers av
klassene i samme start. Det betyr for eksempel for Master menn at første rekke på startstreken kan bestå av
ryttere fra forskjellige årsklasser. Tilsvarende i kvinner Master. Hvis ryttere fra forskjellige klasser har samme
rankingpoeng, stilles den yngste opp først. Siden alle menn starter samtidig, oppnår vi på denne måten en
seeding innen Master gruppen. Tilsvarende for kvinner.
På søndag er det opprop for ryttere som skal sykle første etappe. Øvrige ryttere på lagene må selv passe tiden i
forhold til vekslinger.
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10.6. Tidplan ‐ NC #3 Rundbaneritt (XCO)
Klasse
K/M 3‐5
M 8‐9
K 8‐9
M 6‐7
K 6‐7

Starttid
Løype
09:00 Oppløpet til mål
09:05
Grønn
09:07
Grønn
09:12
Grønn kort
09:14
Grønn kort

Runder
1
1
1
1

KM
Antatt Vinner
Totalt vinnertid i mål
0,3
00:02
09:02
2
00:08
09:13
2
00:08
09:15
1,5
00:07
09:19
1,5
00:07
09:21

Premieutdeling K/M 3‐5, K/M 8‐9 og K/M 6‐7 kl. 10.15

M 11‐12
K 13‐14
M 10
K 11‐12
K 10

09:23
09:23
09:55
09:55
09:55

Blå
Blå
Blå kort
Blå kort
Blå kort

2
2
2
2
1

7,2
7,2
5,4
5,4
2,8

00:26
00:28
00:22
00:28
00:14

09:48
09:50
10:17
10:23
10:09

Premieutdeling M 11‐12, K 13‐14, M 10, K 11‐12 og K 10 kl. 11.15
Trening i løypa fra kl. 10.15 ‐ etter siste rytter har rundet og til kl. 11.00. Fra start i løyperetning.

M‐Elite
M‐Junior

11:00
11:06

Rød
Rød

7
5

33,8
24,2

01:31
01:10

12:31
12:16

Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød

5
3
2
3
3
3
2
2

24,2
14,6
9,8
14,6
14,6
14,6
9,8
9,8

01:22
00:51
00:36
00:54
00:54
00:54
00:38
00:38

14:07
13:36
13:21
13:39
13:39
13:39
13:23
13:23

Premieutdeling M‐Elite og M‐Junior kl. 13.30

K‐Elite
K‐Junior
K 15‐16
K‐Master 30‐34 og 35‐39
K‐Master 40‐44 og 45‐49
K‐Master 50‐54 og 55‐59
K‐vet60+
K‐Sport 17+

12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45

Premieutdeling K‐Elite, K Jun, K 15‐16, K‐Master og K‐Sport kl. 15.00
Trening i løypa fra kl. 14.00 ‐ etter siste rytter har rundet og til kl. 14.35. Fra start i løyperetning.

M 15‐16
M 13‐14

14:35
14:41

Rød
Rød

3
2

14,6
9,8

00:42
00:31

15:17
15:12

Rød
Rød
Rød
Rød
Rød

4
4
4
3
3

19,4
19,4
19,4
14,6
14,6

01:00
01:00
01:02
00:49
00:48

16:30
16:30
16:32
16:19
16:18

Premieutdeling M 15‐16 og M 13‐14 kl. 16.15

M‐Master 30‐34 og 35‐39
M‐Master 40‐44 og 45‐49
M‐Master 50‐54 og 55‐59
M‐vet60+
M‐Sport 17+

15:30
15:30
15:30
15:30
15:30

Premieutdeling M‐Master og M‐Sport kl. 17.00
NB! Endringer kan forekomme. Evt. endringer vil bli gjennomgått på lagledermøtet.
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10.7. TTidplan ‐ NC #4 stafettt / uoff. NM (XCR)

Klassee
K/M 88‐9
K/M 66‐7
K/M 110

Starttid
d
10:30
0
ca. 10:1
15
ca. 11:0
00

Løyp
pe
Grøn
nn
Grøn
nn
Blå

A
Antatt
Rund
der KM Totalt
T
vinnnertid
1
1,,5
1
1,,5
1
3,,3

Vinner i
mål
Prolog
Prolog
Prolog

Premieu
utdeling for grønn løype
e og K/M10 sskjer ca. kl. 11.30
1

Klubb 11‐14
Klubb 15+
Mix 111‐14
Mix 155+

11:45
12:30
0
13:15
14:00
0

Blå
Rød
d
Blå
Rød
d

1+1+
+1
1+1+
+1
1+1+
+1
1+1+
+1

3+3
3+3
4+4
4+4
3+3
3+3
4+4
4+4

000:30
000:30
000:30
000:30

12:15
13:00
13:45
14:30

Premieu
utdeling for stafett skjer ca. kl. 14.445
NB! Endringer kan forrekomme. Evtt. endringer vvil bli gjennom
mgått på lagle
edermøtet.

11. AR
RENA OG
G LØYPER
R
11.1. A
Arenakart
Her ser d
du hvordan lø
øypa går ved start, rundingg, og mål, og de viktigste funksjonene
f
på arenaen.
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Kartt vekslingsområde for stafett
s
/ uofff. NM
Heer ser du detaaljkart for starrt‐ og vekslin gssone ifm. stafetten
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Lagstelt
Bare de som har reservert plass kan sette opp telt på arenaen. Du reserverer plass til teltet ditt på
https://rittresultater.no/konnerud_rundbane. Se for øvrig pkt. 8 Lagstelt.

Førstehjelp
Vi har lege og sanitets‐/ helse‐personell tilstede på rittet. Disse vil rykke ut i løypa etter behov. Ryttere kan
melde fra om en eventuell ulykke til nærmeste løypevakt, som vil gi beskjed til helsepersonellet.
Dersom en rytter bryter, skal tidtager ved mål eller kommissæren gis beskjed så fort som mulig.

Garderobe og toaletter
Garderobe med dusj, samt toaletter finnes i Konnerudhallen, og er åpent på rittdagene. Garderoben er
ubetjente, og vi fraråder derfor å oppbevare verdisaker o.l. i garderoben.

Kiosk
Vi har kiosk. Menyen er frukt, kaker, vafler, kaffe og mineralvann. I tillegg har vi salg av nystekt varm pizza
fra Dr. Oetker. Betaling i kiosk skjer med kontanter.
Kiosken åpner ca. en halv time før første start og stenger etter siste premieutdeling.

Sykkelvask
Vi har sykkelvask fra 4 forskjellige hageslanger med svært godt trykk. Det er skiltet til sykkelvask på arena,
som forefinnes bak containere på stadion.

11.2. Teknisk‐ og langesone
Vi har en felles teknisk sone / langesone som ligger i nærheten av start‐/ mål‐området. Vi bruker samme sone
både lørdag og søndag. Ryttere kan motta langing og tekn. støtte begge retninger i løypa. (evt. endringer på
ovennevnte vil bli kunngjort på lagledermøtet)
For å få tilgang til teknisk‐ og lange sone i NC‐klassene på XCO‐rittet på lørdag, må det bæres
akkrediteringskort. Klasser som starter samtidig som NC‐klassene må også ha akkrediteringskort for adgang til
sonen. Det skal bæres klubb / teamtrøye i teknisk‐ og langesone for alle klasser.
Akkrediteringskort kvitteres ut i sekretariatet. Max 4 stk. pr. lag / team. Akkrediteringskort skal leveres inn
etter rittet.
Teknisk sone / langesone fremgår av arenakartet.
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11.3. LLøypekart ‐ NC #3 Rundbanerittt (XCO)

P a g e 13 | 18

Konneru
udrittet 201
16

Høydeeprofil langg løype / blå løype

11.4. LLøypekart ‐ NC #4 staafett / uofff. NM (XCR)

12. REESULTATER
Live resu
ultatservice på www.rittresultater.no:


d/759
Rundbane lørdag: https:///rittresultatter.no/sb_tid



SStafett søndaag: https://rittresultater .no/sb_tid/7
763

NB! Etap
ppetider vil frremgå på resultatliste for stafetten. Rrresultatliste for klassevise etappetider,, som det skal
fordeles NC‐poeng fraa, vil først forreligge et parr dager etter rittet.
Vi slår oggså opp uoffissielle og offisielle resultat lister på aren
naen så snart de er ferdigee. Resultatene publiseres
senere på www.syklin
ng.no og http
p://konnerud .no/sykkel/arrrangement/nc‐konnerud rittet‐2016/rresultater/
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13. POENG OG PREMIER
Her finner du oversikten over poeng og premier for alle klassene. Premieutdelingen gjøres på arenaen, du ser
hvor i Arenakart. Tidsplanen angir tidspunkt for premieutdeling for de respektive klassene.

13.1. NC #3 Rundbaneritt (XCO)
Senior og juniorklassene
Ryttere tildeles NC poeng i henhold til NCF poengsystem for kategori 3.
De 3 beste i senior og juniorklassene får følgende pengepremier:
Senior (NC)
Junior (NC)
Plass Premie
Plass
Premie
1
Kr. 2000,‐
1
Kr. 1000,‐
2
Kr. 1500,‐
2
Kr. 600,‐
3
Kr. 1000,‐
3
Kr. 400,‐
Resten innenfor den beste tredjedelen i hver klasser får annen premie.

Masterklassene
Ryttere tildeles poeng i Master Cup i henhold til NCF poengsystem for Master Cup kategori 2.
Den beste tredjedelen i hver klasse får premier.

M/K 15‐16
Ryttere tildeles NCF rankingpoeng i henhold til NCF poengsystem for kategori 3.
Den beste tredjedelen i hver klasse får premie.

Klasser fra og med M/K 13 til og med M/K Junior samt M/K Sport
Den beste tredjedelen i hver klasse får premie.

Klasser fra og med M/K 6 til og med M/K 12
Alle får premie.

13.2. NC #4 stafett / uoff. NM (XCR)
For stafetten deles det bare ut premier for resultatene for lagene i stafetten. Dvs. at det ikke er noen
premiering for resultatene som baserer seg på etappetidene.

15+
De 3 beste lagene får følgende pengepremier:
Rene klubblag
Klubbmixlag / rene guttelag
Plass Premie
Plass
Premie
1
Kr. 3900,‐
1
Kr. 2100,‐
2
Kr. 2700,‐
2
Kr. 1200,‐
3
Kr. 1800,‐
3
Kr. 900,‐
Resten innenfor den beste tredjedelen i hver klasser får annen premie.

11‐14 år
Den beste tredjedelen av lagene får premie.

Klasser fra og med M/K 6 til og med M/K 10 (sykler tempo)
Alle får premie.

13.3. Poeng ‐ NC #4 Stafett / uoff. NM (for 15‐16, junior, senior)


Alle etappetider blir registrert med helt like målepunkt for alle (tid starter rett etter start / veksling og
stopper rett før veksling). Siste rytter må sykle noen hundre meter lenger / inn i mål uten at dette går ut
over etappetiden.
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Basert på etappetider, blir det satt opp egne resultatlister for klassene 15‐16, junior, senior og master.
Både utøvere i rene klubblag og utøvere i klubbmixlag / rene guttelag teller inn i samme resultatliste basert
på sin etappetid.
Dersom en utøver sykler flere etapper, er det den beste etappetiden som er gjeldende
Det gis NC‐poeng basert på resultatliste med etappetider.
o Junior og Senior tildeles NC poeng i henhold til NCF poengsystem for kategori 4.
o 15‐16 år tildeles rankingpoeng i henhold til NCF poengsystem for kategori 4.

NB! Masters tildeles ikke NC poeng for stafetten (beslutning tatt av NCF)
NB! NC‐poeng for stafetten vil ikke være klare før ons. 1. juni, da vi må jobbe litt manuelt for å få frem disse.

14. PARKERING OG VEIBESKRIVELSE
Parkering bak Konnerudhallen så lenge det er plass (50 meter til arena). Deretter blir bilene henvist til
klubbhuset / på Sletta (200 meter til arena). All skilting vil være til klubbhuset / på Sletta, da det er størst
kapasitet her.
Det koster 50 kroner for programbladet som du betaler for når du parkerer (obligatorisk). Det er forskjellig
programblad lørdag og søndag. Kun kontant betaling. Hvis dere har nøyaktig beløp så går det fortere.
Slik kommer du til parkeringen:
Du finner kart og interaktiv veibeskrivelse på nettsidene. Kjør til Drammen og ta opp mot Konnerud. Kjør
Konnerudgata helt til du kommer til Statoil på høyre side, ta inn til høyre her. Kjør 2‐300 meter, og ta til venstre
ved Konnerudsenteret. Kjør noen hundre meter, hold høyre – så møter du parkeringsvakter.
GPS adresse Konnerudhallen: Thorsbergveien 23, 3032 DRAMMEN
GPS adresse klubbhuset / Sletta: Jarlsbergveien 121, 3032 DRAMMEN
Samme hvilken vei du kommer til Konnerud, så er det skiltet til parkering for rittet på rittdagene. Vakter vil evt.
overstyre ovennevnte veibeskrivelse dersom det er fullt på parkering ved Konnerudhallen.

15. INFORMASJON
Vi oppdaterer all informasjon om rittet på nettsiden vår: http://konnerud.no/sykkel/arrangement/nc‐
konnerudrittet‐2016/. Denne invitasjonen ligger også der. Viktig informasjon om rittet, for eksempel endringer
på tekniske soner eller antall runder, blir også opplyst på lagledermøtene.
Nyheter om rittet finner du både på nettsiden vår, og på på Facebook gruppen «Norges Cup Terreng
Rundbane».
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16. KONTAKTPERSONER
16.1. Arrangementskomiteen
Rolle
Rittleder
Ass. rittleder, arenasjef,
presseansvarlig
Løypeansvarlig
Påmelding, tidtaking og
resultater
Sekretariat
Lege / Sanitet
Parkering
Premiering
Rigging/rydding
Ansvarlig for løypevakter
Kiosk
Speaker

Navn
Ole Martin
Anmarkrud
Ole Andre Garnvik

E‐post
briole@ebnett.no

Telefon
99 164 161

ole‐andre.garnvik@acusto.no

458 69 197

Harald Bergmann
Ståle Berg

harald.bergmann@ebnett.no
support@rittresultater.no

902 07 465
90 94 99 19

Jørgen Botilsrud
Kristin Ludviksen
Erik Knudsen
Øystein Alnes Eriksen
Hans Arne Herstad
Tom Haare
Svein Olav Lindtveit
Brit Anmarkrud
Birgit Corneliussen
Trond Baklid

jb@maxxol.no
krludvi@online.no
erikdknudsen@gmail.com
oystein.alnes.eriksen@gmail.com
hans.arne.herstad@bravida.no
Tom.haare@gmail.com
sveoll@online.no
Brit.Krokstad.Anmarkrud@drmk.no
birgit@drammentransport.no
trond.baklid@profier.no

416 37 422
907 39 066
481 46 375
993 03 133
975 98 060
926 05 658
915 18 093
416 39 969
900 77 099
958 47 367

E‐post
bjoebirk@me.com
vidar@uthne.com

Telefon
943 97 451
970 93 084

16.2. Kommissærer
Rolle
Sjefskommissær
Jurymedlem
Jurymedlem
Ass. kommissær
Ass. kommissær

Navn / Klubb
Bjørn Birkeland / IK Hero
Vidar Uthne, Eiker CK
Brit Uthne, Eiker CK
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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 Konnerud IL - Sykkel 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:

Drammen Kommune

Grunneiere

Varsling

Rittet er varslet omgivelsene ved:

Pressedekning

Sosiale medier

Oppslag

Regler

Rittet følger NCF sine lover og regler for gjennomføring av ritt.
Sjefskommissær har det øverste ansvaret for gjennomføringen av
konkurransen.

Sanitet

Det er lege tilstede, samt førstehjelpere / sanitet

Sikkerhetsansvarlig
Prosedyre ved
ulykker

Ole Martin Anmarkrud – 99 164 161
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

Løypevakter er satt ut ved kritiske punker i løypa.
Vi har ca 15 løypevakter.
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, tidtagning, premier osv.
Overskudd av arrangementet tilfaller klubbens satsing på:

Barn og ungdomstiltak i klubben

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