
TOUR DE HALLINGDAL  2010 

LØPERINFORMASJON 

Sikkerhet:   

 Alle syklister må følge veitrafikkloven, selv om vi kjører med følgebiler/motorsykkler! 

 Bla annet minnes det om , ikke passere/krysse den gule stripe i vei, da det er møtende 

trafikk. Spesielt i utforkjøringer.   Husk riktige passeringer av rundkjøringer og andre kryss. 

 TRO IKKE ALLTID ATT EN BILIST SER DEG!!   SELV OM DU HAR FORKJØRSRETT!! 

Tidtagning / resultat etc 

 Alle må hente fotbrikker hver dag.  Dvs alle må også levere brikkene inn etter ritt ( de siste 

ritt, de dagene det er 2 ritt) , brikkene blir levert ut på Eidsgård Hotell , inntil 1 time før start.  

Med unntak av fredagens ritt, der start er på Golsfjellet.  Da levers brikkene ut ved start ( 

Fjellheim)  

 Brikkene blir tatt imot ved slusing etter endt etappe,  dvs att etter hver målgang, blir det 

laget en sluse som alle ryttere må igjennom, her blir også tid og plass, notert, slik att ved 

teknisk feil på elektronikk og lignende, har vi kontroll på tid etc.  Dette er også ett 

løperansvar, å levere brikke å passe på att man er skrevet opp etter målgang. 

 Resultater vil bli hengt opp i målområde, umiddelbart etter målgang.   Event protestfrist er  

satt til 30 min etter målgang.   Ellers vil offisielle resultatlister bli hengt opp på Eidsgard ca 1 

time etter målgang, og lagt ut på nett så fort det lar seg gjøre  

Sprinter og spurter! 

 Det oppmodes alle ryttere å passe på egen plassering ved spurter ute i løypa, vi har vakter, 

men av og til er det vanskelig og se nummer og lignende.  Husk det er bare 3 som får poeng 

på poengtrøya ute i løypa! Og 6 på målspurt.   

 Det gis ikke bonussekunder ved målsprinter, er det mindre en 3 sekunder mellom ryttere, vil 

alle få samme tid, slik att det i prinsippet gis samme tid til alle i ett større felt!!  Husk dette, 

sett ikke liv og helse i fare for å vinne en 7 eller en 25 plass, så lenge tiden blir den samme!  

 Ved spurter for Polkadott trøya, så ser vi ikke noen store problem med ” trengsel å farlige 

situasjoner, da farten er liten, å det er fere til å sprinte, husk her også att det er kun de 3 og 4 

første som får poeng, unntatt ved målgang på 5 etappe! 

Sanksjoner ,straffer og uhell! 

  Det gis normalt ikke noen tids straff for mindre lovbrudd,  men ved graverende tilfeller vil 

rittledelsen kunne ilegge tids straff, og i verste fall utestengelse fra resten av rittet, her 

snakker vi da om graverende tilfeller der andres liv og helse blir utsatt for fare!  

 Ved  ikke å levere inn tidsbrikken, vil ryttere måtte betale kost for brikken, dvs kr 500,- 

 Vi vil også minne alle ryttere om att Tour de Hallingdal er ett ” trim/treningsritt” satt i ett 

mer profesjonelt system!  For både erfarne og mindre erfarne ryttere!  

 Ved massevelt i felt , skal hele feltet stoppe opp, slik att vi får ett overblikk over eventuelle 

skader!  Ved enkeltvelt/utforkjøringer,  henstilles det til å TA VARE PÅ HVERANDRE, sjekk den 

som skader seg, og ring rittledelse eller 113. 


