15. – 16. august 2020
Invitasjon
Påmeldingsfrist
Torsdag 30. juli kl. 23:59

Etapperittet SØRLANDET PETIT PRIX med prolog, rundbane, og fellesstart.

Arrangørklubber

Kristiansands Cykleklubb og Grimstad Sykleklubb

Rittledere

Andreas Nordal, KCK, telefon 913 88 872 (lørdag)
Guttorm Fevang, GSK, telefon 918 81 014 (søndag)

Velkommen til Sørlandet

Vi har gleden av å ønske deltakere, foresatte, støtteapparat og publikum velkommen til årets
utgave av Sørlandet Petit Prix.
Vi vil gjøre vårt ytterste for at det skal bli et rettferdig og trygt arrangement for alle.

Covid-19

Arrangementet er basert på myndighetens begrensinger og retningslinjer knyttet til COVID19 pandemien.
Vi planlegger og vil gjennomføre en rekke tiltak for å hindre smittespredning og ha kontroll
på deltakere, funksjonærer og lagledere/foresatte på arenaområdene.
Vi ber derfor alle om å sette seg inn i denne invitasjonen, og etterleve myndighetenes, NCF
og arrangørens bestemmelser, råd og anbefalinger.
Det vil presenteres en egen oppdatert oversikt over smitteverntiltak på lagledermøtet.
Det viktigste tiltaket er at deltakere, støtteapparat, funksjonærer med luftveissymptomer ikke
har adgang til arrangementet.

Klasser

Arrangementet er et aktivt ritt som er åpent for aldersbestemte klasser i henhold til NCF sine
bestemmelser.
K/M6-9 (Etappe 1+2).
K/M 10 – 16.
Rittet inngår i den nasjonale rankingen for K/M 15/16.
Kat 4 for sammenlagt, kat. 5 for etapper.

Lagledermøte - obligatorisk

Fredag 14. august, kl 2030-2100.
Thon hotell Norge, Kristiansand.
Dette er obligatorisk for alle klubber. Vi ber om at klubbene stiller med kun en person av
hensyn til å redusere sannsynligheten for smitte.

Påmelding

Deltakere melder seg på via EQ timing.

Klikk her for å melde deg på i EQ Timing

Påmeldingsfrist er torsdag 30. juli kl. 23:59.
Påmelding er bindende, men refunderes ved fremvisning av legeattest.

Akkreditering til arenaområdet

Grunnet Covid-19 pandemien er vi pålagt omfattende kontroll på personer som er tilknyttet
arrangementets arenaområder.
Arenaområdet vil defineres i området rundt start og mål, serviceområdet, samt eventuell
langesone.
Alle som skal ha tilgang til disse områdene vil få personlig akkreditering, som leveres ut
klubbvis på lagledermøtet.

Klubber som har ledere/foresatt som skal ha akkreditering til arenaområdet melder dette på
e-post til jan.fredrik.stiansen@kck.no.
Frist for å melde behov for akkreditering er torsdag 30. juli kl. 23:59.

Startkontingent

M/K 6 – 9 kr 200 for begge rittene.
M/K 10 – 16 kr 510 for alle tre rittene.
Etteranmelding medfører dobbelt startkontingent.

Gir- og vektkontroll

Før prologen sluses den enkelte rytter gjennom vekt- og girkontroll.
Det er ikke anledning til å benytte vekt eller girkontroll utenom innslusing. Ryttere bes derfor
om å kontrollere dette selv før rittet.
Oppmøte ved inngang til sluse 5 minutter før starttid.
Det kan bli foretatt stikkprøver på girutveksling på gateritt og fellesstart.

Henting av startnummer og akkreditering

Klubbvis utlevering av akkreditering og startnummer i sekretariatet på Thon hotell Norge,
fredag 14. august kl 1900-2130.
NB! Utleverte brikker festes på hjelmen og beholdes gjennom alle tre etappene.
Akkreditering skal bæres synlig i arenaområdet og er personlig.

Innskriving og registrering før start

Grunnet Covid-19 gjennomføres registrering av rytterne gjennom sluse inn til startområdet
på alle etapper. Det betyr ingen normal innskriving.
Registreringen starter ca 10 minutter før oppsatt starttidspunkt. Dette kan justeres, men
opplyses da av speaker.
Når rytterne er registrert og sluset til start vil det ikke være anledning til å forlate området,
legge fra seg bekledning, flasker eller annet.

Starttider

Lørdag 15. august:

1. etappe: Kl 10:00
Prolog (tempo), Kristiansand, Skandinavisk Trafikksenter, Skibåsen 25.

2. etappe: Kl 14:00
Rundbaneritt, Kristiansand, Skandinavisk Trafikksenter, Skibåsen 25.

Søndag 16.august:

3. etappe: Kl 09:00
Fellesstart, Grimstad, Landvik skole, Gjærbrøndveien 250.

Lisens

Alle må ha gyldig lisens.
Alle ryttere som er 13 år og eldre må ha løst lisens for 2020.
Ryttere opp til og med 12 år er forsikret gjennom NIF’s barneidrettsforsikring.
Se sykling.no for mer info om lisens.

Service

Rundbaneritt, lørdag.
Det gis tillatelse til å stå over en runde ved tekniske problemer med sykkel.
Service utføres i eget serviceområde etter godkjenning av kommisær.
Fellesstart, søndag.
Nøytral service for alle klasser i fellesstart.
Klubber som har mulighet og ønsker å bidra med servicebil, sjåfør og mekaniker melder dette
under lagledermøtet.
Det vil være begrenset antall biler i løypen. Maksimalt 2 biler i de største feltene.
Plan for dette formidles under lagledermøtet.

Premiering

Full premiering til alle deltakere i klassene M/K 6-12 på alle etapper.
1/3 premiering til påmeldte i klassene M/K 13-16 på alle etapper.
Sammenlagt premiering til de 3 beste i klassene M/K13-16.
Premieseremoni ca 15 min etter målgang siste rytter pr. klasse. Unntatt etter prolog hvor
premiering gjennomføres ca 45 min før klassen sin start i rundbanerittet.

Ledertrøye

LOS ledertrøye i klassene M/K 13-14 og M/K 15-16 for hver etappe.
Trøyen beholdes av rytter, og benyttes under påfølgende etappe.

Ungdomsmesterskap K 15 og K 16.

NCF har bedt arrangøren om å gjennomføre UM 2020 for nevnte klasser.
Sjefskommisær og rittleder har godkjent at dette vil kunne gjennomføres innenfor sikre og
praktiske rammer.
Endringer i programmet er presentert i kjøreplanen.
Søndagens fellesstart for K15/16 vil derfor også være gjeldende som UM 2020 fellesstart.
Det gjennomføres egen premieseremoni for de 3 beste fra hver av disse klassen etter
målgang.

Bonussekunder i mål

Det deles ut bonus på 10-8-6-4-2 sekunder for 1-2-3-4-5 plass for rundbanerittet og
fellesstarten. Dette trekkes fra sammenlagt tid.

Garderober

Det er garderober tilgjengelig på Landvik skole, søndag.

Toaletter

Lørdag: Ufoskantraf. Det etableres eget toalett for utøvere.
Søndag: Landvik Skole.

Sanitet

Det er lege og helsepersonell til stede.
Søgne Røde Kors stiller med beredskapsambulanse og kyndig personell.
Mindre sårskader må av smittevernhensyn ivaretas av lagledere/foresatte. Ved tvil om
alvorlighetsgrad ved skader, vil naturligvis arrangøren hjelpe.
AMK blir forhåndsvarslet om arrangementet og er stasjonert ca 10 min unna begge arenaer.

Finne fram
Etappe

Prolog/tempo
+
rundbaneritt
Lørdag
Fellesstart
Søndag

Adkomst

Adresse

https://goo.gl/gB8GL9

Parkering

Skibåsen 25,
Kristiansand

https://goo.gl/maps/3EmFgv1MuKTbh75w8

Gratis
parkering
ved
Ufoskantraf
Gjærbrøndveien Gratis
parkering
250, Grimstad
ved
målområdet

Kjøreplan
Prolog/tempo: Skandinavisk Trafikksenter Kristiansand (30 sek.
startintervall)
Tid

10:00

Ca. sluttid

11:30

Klasse

Runder

Total km

M 13-14

1

1,7

K/M 6-12
K 13-14
K 15-16
M 15-16

1
1
1
1

Rundbaneritt: Skandinavisk Trafikksenter, Kristiansand

1,7
1,7
1,7
1,7

Tid

Ca. sluttid

Klasse

Runder (1,1km)

Total km

15:45
16:30
17:30

16:15
17:00
18:00

M 13-14
K 13-14 + K 15-16
M 15-16

15 runder
15 runder
20 runder

16,5
16,5
22

14:00
14:30
15:00

14:30
14:45
15:20

K/M 6-9
K/M 10
K/M 11-12

2 runder
4 runder
8 runder

2,2
4,4
8,8

Fellesstart: Grimstad
Tid

09:00
09:01
11:15
13:00
13:50

Ca. sluttid
10:45
10:30
12:45
13:40
14:10

Klasse

M 15-16
K 15-16
K/M 13-14
K/M 11-12
K/M 10

Innkjørte ryttere

Runder (5,7km) Total km
12
9
6
3
1

68,4
51,3
34,2
17,1
5,7

Vi har som intensjon at samtlige ryttere skal få syklet så lenge som mulig.
Ryttere som tas igjen med en runde (på begge fellesstarter), får fortsette, men kan ikke legge
seg inn i det feltet, eller den gruppen som tar dem igjen med en runde.
Ingen felt eller grupper i klassene M/K 15-16 kan bestå av både jenter og gutter. Det vil si at
gutteryttere som tas igjen av en gruppe jenteryttere, eller motsatt, ikke kan samarbeide.
Ryttere som tas igjen med en runde bes ligge godt til høyre til feltet/gruppen er passert.
Dette inkluderer også følgebiler.

Løypekart

Kristiansand - Prolog:
https://www.strava.com/segments/15335482
Kristiansand - Rundbaneritt:
https://www.strava.com/routes/27654123
Grimstad - Fellesstart:
https://www.strava.com/segments/24402033

Arenakart

Kristiansand lørdag:

Grimstad søndag:

Kontaktpersoner

Navn

Rolle

Mail

Telefon

Guttorm Fevang

Rittleder søndag (ass lørdag)
Premieansvarlig
Påmelding og tidtaking
Tidtaking og resultat
Sekretariatsansvarlig
Sanitetsansvarlig
Løypesjef lørdag
Løypesjef søndag
Kioskansvarlig lørdag
Kioskansvarlig søndag
Riggansvarlig lørdag
Speaker

g-fevang@online.no

918 81 014

Andreas Nordal

Phillip Kaspersen
Jon Magne Bjerga
Janne Stiansen
Søgne Røde Kors
Arild Jensen
Tom Børge Leistad
Turid Marie Gundersen
Arild Jensen
Roy Gundersen
Kåre Stokke
Jan Fredrik Stiansen

Rittleder lørdag (ass søndag)

Sjef kommisær
Smittevernansvarlig
Rittkoordinator

andreas.nordal@britishcars.no

913 88 872

phillipkaspersen@me.com
jmbjerga@gmail.com
jannestiansen@gmail.com

997 86 290
928 85 784
959 20 201

arild.jensen73@gmail.com

907 34 976
911 54 559
917 63 285

turid.gundersen@sshf.no
arild.jensen73@gmail.com
roy.gundersen@Kristiansand.kommu
ne.no
stokke.bergen@gmail.com
jan.fredrik.stiansen@kck.no

907 34 976
918 66 805
901 91 642
990 94 662

Overnatting/ritthotell

Vår samarbeidspartner på overnatting er Thon Hotel Parken i Kristiansand. Kirkegata 15, 4611
Kristiansand.
I forbindelse med tilreisende for Sørlandet Petit Prix 14.-16. august 2020 kan vi tilby følgende
spesialpriser for overnatting:
Enkeltrom kr 950,Dobbeltrom kr 1050,Trippelrom kr 1200,4-manns rom kr 1400,5-manns rom kr 1600,Alle priser er pr rom/natt og inkludert frokost.
Rommene er utstyrt med Jensen madrasser, og det gjelder også rom med 3-5 senger.
Vi tilrettelegger for tilreisende frokosttidspunkt slik at overnattende utøvere kan få seg en
god frokost før start. Det vil være egen sykkelparkering tilrettelagt fra hotellet slik at disse
kan oppbevares trygt over natten.

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/kristiansand/thon-hotel-kristiansand

For grupper som ønsker bespisning kvelden i forveien har vi egen idrettsmeny tilrettelagt. Vi
setter opp pastabuffet til kr. 210,- pr. person. Booking av dette tas sammen med
rombestilling.
Rommene kan bestilles på parken.booking@olavthon.no / eventuelt tlf. 38 17 20 40

Hjertelig velkommen til
Sørlandet Petit Prix!

