Invitasjon
NM Masters Landevei 2017
8.-9. Juli
Saltstraumen, Bodø
Bodø CK ønsker deltagere, ledere, publikum og presse velkommen til
NM Master Landevei i Bodø/Saltstraumen

Bodø Ck har gleden av å invitere til NM Masters Landevei 2017. Vi ser frem til, i
fellesskap, å kunne tilby en mesterskapshelg til glede for ryttere, støtteapparat,
kommissærer, publikum, presse og våre egne funksjonærer.

Program (med forbehold om justeringer)
Tempoen gjennomføres i puljer av ca. 20 ryttere der veien blir stengt for øvrig
trafikk i kjøreretningen under selve rittet. Trafikk slippes fram i pausene. Mål er
rett sør for Saltstraumbrua på Fv. 17 ved Coop. Merk at start og mål er på
forskjellige steder, og at det er to startsteder på tempo.
Lørdag 8. juli 2017
Kl. 10:00 – 10:55

Tempo 32.8 km (start Fjordbua), M30-59,

Kl. 13:00 – 13:40

Tempo 23.2 (Start fra Nygårdsjøen), M60+, K30+,

Se startliste:
https://drive.google.com/file/d/0B3_gKaoASajlR0trNXVLbWI0RUU/view?usp=sh
aring
32.8 km https://ridewithgps.com/routes/21485631 (Fjordbua)

23.2 km https://ridewithgps.com/routes/21483445 (Nygårdsjøen)

Starttider fellesstart, Søndag 9. Juli 2017 – Saltstraumen/Fv. 17
Start og mål ved Coop Saltstraumen, vending ved Sundsfjord og Fjordbua (se
egne kart)
Start kl. 09:00
Start kl. 09:05

M70+
K55+

65.7 km
65.7 km

Start kl. 09:35
Start kl. 09:40
Start kl. 09:45
Start kl. 09:50
Start kl. 09:55

M30-39
M40-49
M50-54
M55-69
K30-54

92.4 km
92.4 km
92.4 km
92.4 km
92.4 km

Link til startliste:
https://drive.google.com/file/d/0B3_gKaoASajlaE9kbThEM045dFE/view?usp=sh
aring

Distanser:
https://ridewithgps.com/routes/21485786 92.4 km (vending Sundsfjord)
https://ridewithgps.com/routes/21599118 65.7 km (vending Fjordbua)
Vending Sundsfjord

Vending Fjordbua

Påmelding
Påmelding via EQ Timing.
https://signup.eqtiming.no/?Event=Bodo_CK
Det er ingen etteranmelding i henhold til NCFs øvelsesprogram for mesterskap
(ØPM).
Liste over påmeldte deltakere legges ut fortløpende på samme link. Følg med der for
å være sikre på at dere er påmeldt.
Påmeldingsfrist: 30. juni 2017 kl 23:59. Gjelder begge øvelser.

Startkontingent
Fellesstart
Tempo

kr. 420,- pr. Øvelse
kr. 420,- pr. Øvelse

Betales inn gjennom EQ Timing ved påmelding.

Reglement
Alle ritt arrangeres i henhold til NCFs
reglement.
- Øvelsesprogram for mesterskap (ØPM). Her finner du også svar på hvem som
kan delta.
- Reglement for landevei

-

Utstyrsreglement (UR). Her finner du bl.a. nyttig informasjon vedr. temposykler.
Protest- og appelreglement (RPA)
Reglement for straffer og bøter (RSB)
Tilfeldig kontroll av sykler (vekt og instillinger temposykkel)

Trekning
Trekning av startrekkefølge på tempo innen 3. juli. Hver årsklasse deles inn i 2
grupper, der gruppe 1 (en) starter sist i sin årsklasse, og består av nr. 1-5 i klassen fra
fjorårets NM.

Sekreteriat (Saltstraumen Hotel, mobil 91579732)

Startnummer utdeles fortrinnsvis lagvis. Ta med lisenser og kvitteringer for betalt
kontingent. Det vil ikke bli delt ut startnummer søndag.

Info om arrangmenetet gis i sekreteriatet fredag begge dager, og kommissær
vil være tilstede.
Åpningstider:

Fredag: fra 19:00 - 21:00
Lørdag: fra 08:00 - 18:00
Søndag: fra 08:00 - 15:00
Tidtakerbrikker
Alle startende skal benytte sin personlige EMIT-brikke.
På www.bodo-ck.no vil vi fortløpende legge ut påmeldte ryttere med
brikkenummer. Kontroller at brikkenummer stemmer, og rapporter umiddelbart
til oss ved eventuelle avvik. Epost: info@bodo-ck.no
Ryttere uten brikke oppfordres til å skaffe seg brikke ved bestilling direkte til EMIT
- http://www.emit.no/product/emitag-brikke (sjekk evt. bestillingsrutiner i egen
klubb). Det vil være mulig å leie brikke for kr. 200,- pr. øvelse. Brikken returneres
til sekretariatet umiddelbart etter målgang. Ureturnerte brikker faktureres med
kr. 1.000,-

Innskriving
Det er innskriving for alle deltagere. Innskrivingsprotokoll legges ut minimum 40
minutter før start i hver klasse, og trekkes inn 10 minutter før start. Innskriving
finner sted ved start.

Løyper, startlister og resultater

Alle løyper finnes i denne rittinvitasjonen og samme info vil publiseres på
www.bodo-ck.no og på NM Master sin Facebook side. Startlister og resultater vil
publiseres i EQtiming, på Facebook, og på våre websider. Resultater vil også gjøres
offentlige i målområde umiddelbart etter målgang.

Servicebiler og langing
Servicebiler tillates ikke på tempo, og det legges heller ikke opp til dette på
fellesstartene. Når det gjelder langing vil dommerne informere om dette på
Info/lagledermøtet.
Spørsmål vedr. service kan rettes til:
Rittleder Jan Oluf Jæger, jjager64@gmail.com, Mobil: 90773942, eller
sjefskommissær Raymond Edvardsen, raymedv@online.no, Mobil 45236116

Garderober og Parkering
Saltstraumen Camping og Saltstraumen Hotell (se eget arenakart nederst)

Seiersseremonier
Seiersseremonier finner sted ved Saltstraumen Hotel etter målgang og så snart
offentlige lister foreligger. Mer informasjon kommer.

Premiering
Mesterskapstrøye til beste rytter i hver klasse, og mesterskapsmedaljer til de tre
beste i hver klasse.

Innkvartering
Ritthotellet er Scandic Havet. Her er det avtalt sportspris. Besøk også
visitbodo.no for ytterligere overnattingsalternativer.

Følg oss også på:
Hjemmeside: www.bodo-ck.no
Facebook: https://www.facebook.com/NM-Masters-Landevei-2017102866533542378/

Rittledelse:
For ytterligere spørsmål er det naturlig å ta direkte kontakt til sentrale personer i
rittkomitéen primært rittleder Jan-Oluf Jæger, eller info/pressesjef Jan-Oddvar
Sørnes. Øvrige sentrale personer og roller for arrangementet:

Funksjon

Navn

Mobil

Rittleder
Økonomisjef
Teknisk løypesjef
Vakt/sikkerhetssjef
Leder sekretariat:
Leder seremoni:

Jan Oluf Jæger
Frode Soelberg
Kjetil Haugen
Dag Kristoffer Hansen
Brite Jacobsen
Wencke K. Sørnes
Jan Oddvar
Sørnes/Vegard Johan
Sørnes

90773942
97589569
47466113
98261733
91579732
48139053

Info/presse/speaker

90839821
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