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INFORMASJON TIL RYTTERNE
Hadeland CK ønsker alle deltakere velkommen
til årets Randsfjorden Rundt!
TIDTAKERBRIKKE
Se eget infoskriv som følger med tidtakerbrikken.
STARTNUMMER
Startnummer skal festes med sikkerhetsnåler midt
på rygglommen på sykkeltrøya. Startnummeret
skal ikke brettes.
TRAFIKKREGLER MM.
Ryttere er pålagt å overholde trafikkreglene.
Ingen del av løypetraséen vil være sperret for
møtende trafikk.
Deltakerne må alltid benytte høyre kjørefelt
under hele rittet. Vi henstillertil at det vises
god sportsånd, og at deltakerne tar hensyn
til hverandre.
Løypetraséen er merket med egne gule pilskilt. Rytterne er pålagt å følge nødvendige
anvisninger/signaler fra HCKs egne vakter.
Vaktene er iført gule vester.

Dersom et lag innhenter lag som
deltar i lagkonkurransen, skal laget
omgående gis passeringsmulighet.
Innkjørt lag er pålagt vikeplikt, og skal
påse at laget ikke blir h
 indret, og at
passeringen skjer på en trafikksikker
måte. Det er ikke tillatt å kjøre
videre sammen med dette laget.
(Sikkerhetsavstand min. 200 m.)

FØLGEBIL OG SERVICE

!

Følgebil er IKKE lenger tillatt
i turritt.

MATSTASJONER
Det er skiltet matstasjon etter ca. 68 km i Bjoneroa og etter ca. 113 km, ca. 1,5 km etter Hov
sentrum. (OBS! Ny plass fra 2017) Det serveres
bananer, samt sportsdrikke og vann, som kan fylles
på din egen flaske.
Vær vennlig og ikke kast drikkeflaskene
langs løypa, og be heller om påfyll på din egen
flaske. Vær miljøbevisst! Levér tomflaske på matstasjon. Det er oppmerket med «kastefelt» ved
matstasjonene. Ikke kast den i naturen!
Dersom du bryter rittet, må du straks melde fra
til leder av sekretariatet. Rittet har for øvrig én
oppsamlerbil.
Det er innleid ambulanse som vil befinne seg ute i
løypa på rittdagen.
Tilskadekomne som krever ambulanse varsler
113 på vanlig måte. For mindre skader henvises
til oppsamlerbil, m
 atstasjoner eller sanitetspost i
målområdet.
Ved målgang er det innslusing og registrering av
hver enkelt deltaker. Det blir servert Coca Cola,
brødmat og bananer etter slusepasseringen. Dusj,
garderobe og rittkontor i Brandbuhallen. Toaletter
(skiltet) på skolen, og ved start.
Rittleder:
Paul Rief, tlf. 99 58 02 80
Leder sekretariat:
Roar Moen, tlf. 90 50 25 52
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OBS!
• D
 iplomer kan printes ut selv via resultatlisten
på nettet.
• Resultater er live på EQ-timing.
•	
Evt. protester må innrapporteres u
 middelbart
etter målgang til rittets egen dommerjury
v/Paul Rief tlf. 995 80 280.
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