«MOLDERITTET 2019»
Rittinformasjon:
Molde CK ønsker deltakere og publikum velkommen til den fjerde utgaven av «Molderittet»
den 2. juni 2019. Rittet består av aktivklasse for aldersgruppen 11-16 år, turklasser fra 17 år
og trimklasser for damer og herrer uansett alder. En ber deltakerne merke seg følgende:
Generell info: Se internett http://www.moldeck.no/molderittet/
Påmelding: Eqtiming.no
https://www.eqtiming.no/quick/index.php?page=eqtevent&eventuid=46717&search=mol
de+rittet&sport=64-65-66-67-68-69-70-381&focusuid=21179
Sekretariat: Sekretariat for alle klasser er ved Slatlem ved den nye Bilbyen Årødalen, der
utdeling av startnr. og påmelding for etteranmeldte skjer. Åpent fra kl. 0900 søndag 2.6.19.
Startnr./tidtakingsbrikke: Startnr. hentes i sekretariatet ved Slatlem ved den nye Bilbyen
Årødalen.
Engangsstartnr.
Dette får du i konvolutt ved påmelding og avhenting av startnr. i sekretariatet.
Teknisk kontroll: Det vil være teknisk kontroll av sykler fra kl. 10.00 for aldersbestemte
klasser ved Slatlem ved den nye Bilbyen Årødalen.
Det blir kontroll av sykler for vekt, hjulomkrets, girutveksling, etc.
Løyper og løypebeskrivelse: Det er ulike løyper for aldersbestemte klasser og tur- og
trimklassene. Se oppslag ved sekretariatet eller på internett:
http://www.moldeck.no/molderittet/

Start:
Turklassene (17 år +), aktiv klasse jenter og gutter 15-16 år og trimklassene (Slatlem ved den
nye Bilbyen Årødalen)
Disse stiller opp på startstreken kl. 11.55 for informasjon. Start er kl. 1200.
I rekkefølge turklassene, j/g 15-16 år og trimklassene. Det blir kjørt master med lederbil til
Malmefjorden.
Aktiv klasser jenter og gutter 11-14 år (Skarstua/målområdet):
Disse stiller opp på startstreken kl. 1225 for informasjon. Start er kl. 1230.
Det er viktig å bevege seg til startområdet i god tid før start.
Mål: Mål for alle klasser er ved «Skarstua» på Skaret.
Garderobe: Alle sykler rolig ned til Slatlem ved den nye Bilbyen Årødalen etter målgang,
der er det garderobe- og dusjfasiliteter.
Premiering: På Slatlem ved den nye Bilbyen Årødalen venter gratis kaffe, vafler og frukt i
påvente av premieutdeling som starter ca. kl. 1530. Følgende vil bli premiert:
● Full premiering til alle deltagere i aldersbestemte klasser (11-16 år).
Trimklasse kvinner / menn. 1 stk. uttrekk gavekort 300.-.
Premier til de tre beste i:
Turklasse kvinner. 17/19, 20/29, 30/39, 40/49,50/59, 60/69 og 70+.
Turklasse menn. 17/19, 20/29, 30/39, 40/49,50/59, 60/69 og 70+.

Sikkerhet:
Turklassene (17 år +), aktiv klasse jenter og gutter 15-16 år og trimklassene
Rittet ledes av motorsykler masterbil foran feltet og bak feltet av Råde Kors og oppsamlerbil
for brutte ryttere. Fra Slatlem ved den nye Bilbyen Årødalen ledes feltet masterbil over
Skaret til Malmefjorden, der feltes slippes. I Elnesvågen deler løypa 90 km og 65 km.
Dommerbil og sanitet følger feltet for j/g 15-16 år og trim. Det er stasjonære løypevakter og
løypevakter i alle kryss og rundkjøringer. Det er piler som viser retning. Ingen veger er stengt
for trafikk, men stasjonære løypevakter vil stoppe trafikk slik at rytterne har forkjørsrett.
Aktiv klasser jenter og gutter 11-14 år (Skarstua/målområdet):
Rittet ledes av dommerbil foran feltet og bak feltet av Råde Kors og oppsamlerbil for brutte

ryttere. Det er stasjonære løypevakter og løypevakter i alle kryss og rundkjøringer. Det er
piler som viser retning. Ingen veger er stengt for trafikk, men stasjonære løypevakter vil
stoppe trafikk slik at rytterne har forkjørsrett.

Rittavvikling og sanksjoner: Rittet arrangeres etter NCF sine lover og i tråd med «Forskrift
om sykkelritt på veg». Deltakerne deltar på eget ansvar og må følge «Vegtrafikkloven». Der
det ikke er gul midtlinje skal det ikke sykles over midten av veien eller «en tenkt gul
midtlinje». Det skal også kjøres på «rett side» i rundkjøringer. Ryttere som setter seg selv
eller andre i fare kan bli diskvalifisert.
Molde CK ønsker rytterne god tur og en fin opplevelse i flotte omgivelser ☺

