
 
 
 
Rittreglement/informasjon - Norgesmesterskapet i fellesstart 2020 
Klasse M senior 
 
Rittet kjøres etter NCFs lover og kapprittsreglement for landevei. 
 
Covid- 19 
Mesterskapet er basert på myndighetenes begrensninger og retningslinjer knyttet til Covid 19 
pandemien. Vi gjennomfører en rekke tiltak for å hindre smittespredning, og for å ha kontroll på 
deltagere, lagledere, media og funksjonærer inne på arenaen. 
Vi anmoder derfor på det sterkeste at alle etterlever myndighetenes, NCFs og arrangørens 
bestemmelser, råd og anbefalinger. 
 
Ankomst  
Start på Vik i Hole. Adresse Vik torg 1, 3530 Røyse. 
Avkjøring fra E16 på Vik, skiltet mot Røyse. 
 
Adgang til startområdet er begrenset til deltagende lag. Familiemedlemmer og venner har ikke 
tilgang til NM-arenaene, kun personer med direkte funksjoner i støtteapparatet. Oppstillingsplass 
for hvert lag blir anvist. Ingen tilgang med bil i målområdet for noen lag, bilene må stå på Vik under 
rittet. 
PPO GPS koordinater start: Lat: 60.07975/Long: 10.28334 
 
Løype 
15 runder, totalt 204 km 
Løypekart: https://ridewithgps.com/routes/33126539 
 
Rittkontor 
Rittkontoret er i IL Holeværingens klubbhus på Svendsrud (ved start/mål). 
 
Startnummer og akkreditering 
Deles ut klubbvis i telt på parkeringsplassen på Vik torg fra kl. 11:00 søndag. 
Eventuelle lånebrikke hentes her. 
 
Innskrivning 
Det er ingen innskrivning. Rytterne blir registrert ved første passering av målstreken. 
 
Samband 
Frekvens: 154.925, NCF kanal 6. Ved behov kan radioer lånes, i såfall må det meldes pr mail til: 
Heikki.Dahle@sykling.no  
Radioene vil bli utlevert fra NCF bil i start området. 
 
Start/opprop 
Start kl. 13:00. Det vil ikke bli foretatt opprop. Rytterne bes møte frem til start kort tid før rittet 
starter. 
Starten er ved Hole kommunes herredshus, Viksveien 30, (150m – 300m fra oppstillingsplassen). 
 
Nøytral sone 



Det vil bli kjørt masterstart i  3,9 km («flying start»). 
 
Langing 
Langing fra bil er tillatt etter kjørte 30 km, og opphører siste 20 km. 
Det er tillatt med langing fra langesonen i alle runder, bortsett fra i siste runde. 
Støtteapparat som oppholder seg i langesonen, må i tillegg til klubbdrakt, ha grønt 
akkrediteringskort som må bæres synlig. Personer uten akkreditering vil bli bortvist. Antall personer 
fra hver klubb/lag i langesonen er begrenset til 1 person for hver femte rytter klubben/laget stiller 
med til start (ref. NCF sin Covid-19 protokoll). 
 
Alle oppfordres til å fjerne flasker og søppel etter siste runde. 
 
Avkjørte ryttere 
Av trafikkmessige hensyn blir ryttere som er mer enn 5 min etter hovedfeltet, tatt ut av rittet ved 
passering mål, eller på det stedet kommissærene finner det hensiktsmessig. 
 
Søppel 
Det er etablert soner for kasting av søppel, og det henstilles på det strengeste at det kun kastes 
søppel i disse sonene. Brudd på bestemmelsene vil bli bøtelagt i hht til NCFs reglement. 
 
Garderobe 
Det er ingen garderobe. 
 
Toalett 
Toalettvogn er plassert på parkeringsplassen på Vik torg. 
 
Seiersseremoni 
Seremonien forgår på scenen etter målgang. 
De tre første møter bak scenen umiddelbart etter målgang, og blir informert om prosedyren. 
 
Service 
Arrangøren stiller med 3 nøytrale servicebiler. 
Rekkefølgen for servicebilene blir informert om på lagledermøte. Servicebilene stilles opp i 
Viksveien ovenfor start med fronten ned bakken senest kl. 12:50. 
Deviation er rett fram i svingen før oppløpet (250m), og servicebilene returnerer direkte til 
startområdet på Vik. 
Servicebilene til nr. 1-2-3 gis anledning til å kjøre opp til parkeringsplassen ved målområde etter at 
siste bil har passert dersom ikke annet blir anvist. 
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Klubber/lag

Oversiktskart NM-fellesstart
M senior

Løype rett frem 
her - siste runde

Hole kirke

Parkering:

Ingen parkering eller adgang i målområdet 
for menn senior. All parkering på Vik.

All aksess til start via PPO 
GPS: Lat: 60.07975/Long: 10.28334
Se eget kart over parkering

Start

0
km


