LågenTempo – by
Sandefjord sykleklubb ønsker å invitere til temporitt for alle klasser (rekrutt og
senior) tirsdag 15 september med starter fra kl 17:30
Start/mål: Hedrumveien rett ved pendlerparkering. Rett før du kjører under E18.
Vending klasse 10-12 år skjer ved Åsen anvist av vakt og merking
Vending andre klasser i rundkjøring ved Sundet Bru. Anvist av vakt og merking
Parkering: Benytt pendlerparkering rett ved start/mål eller andre anviste plasser.
Dette er et temporitt, og temposykkel er tillatt. Det er selvfølgelig mulig å stille
med racersykkel hvis du har det og vi håper så mange som mulig stiller med det
de har. Det vil bli en samlet resultatliste, men vi vil markere i listen hvilken type
sykkel som er benyttet.
Markering: TC=Tempo RC=Racer
For å imøtekomme nasjonale retningslinjer for smittevern har vi satt tak på 100
utøvere samt maks 1 ledsager pr utøver. Startnummer hentes på anvist plass.
Viktig å holde avstand og minimum 1 meter.
Påmelding gjøres på https://live.eqtiming.com/54050#dashboard
All påmelding må skje på forhånd, etteranmelding er dessverre ikke mulig.
LågenTempo 5 KM (10-12år)
LågenTempo 16 KM (13 år +)

Pris kr 100,- pr deltaker.
Pris kr 100,- pr deltaker.

Første start kl 17:30. Alle deltakere må spre seg utover i området og holde
minimum 1 meters avstand fra hverandre slik at vi ivaretar smittevernreglene.
Kjøreplan kan endres utfra antall deltakere, men foreløpig plan er:
Klasse
M/K 10 – 12 år
M/K 13 år +

Antall runder
5 KM
16 KM

Starttid(ca.)
17:30
17:40

NB starttider er veiledende, endringer KAN forekomme.

Løypetrase – Rute og kart LågenTempo
Vending klasse 10-12 år skjer ved Åsen anvist av vakt og merking
Vending andre klasser i rundkjøring ved Sundet Bru. Anvist av vakt og merking

Alle må ha gyldig lisens. Det anbefales å løse lisens via klubben du
representerer. Pris for engangslisens er kr 50,-.
Rittet følger UCI og NCF’s reglement. Det er vakter i traséen, men den er åpen
for normal trafikk og vanlige trafikkregler må følges. Godkjent hjelm er påbudt.
Hjelm skal brukes både ved besiktelse, trening og ved selve rittet. Det er ikke
tillatt å kaste søppel ute i løypa. Eventuell søppel medbringes og droppes ved
anvist plass ved start/ mål. Ikke godkjent hjelm, manglende bruk av hjelm og
kasting av søppel ute i løypa vil medføre startnekt og diskvalifikasjon.
Av smittevernshensyn dropper vi premiering. Vi anbefaler videre utøvere og
ledsaker om hele tiden å ha minimum 1 meter avstand til andre.
Vennlig hilsen Sandefjord Sykleklubb v/
Rittleder
Ass ritt leder
Sanitet
Sekretariat

Anders Lind
Rune Andresen
Wenche Mentzoni
Kari Bettum

telefon 908 64 352
telefon 924 08 930
telefon 905 03 696
telefon 900 39 104

