SYKKELUTVALGET

Info til Arrangører
Du kan være oppsatt som arrangør.
Vær vennlig å se i arrangørlisten om du er satt opp som arrangør.
Du har selv ansvar for å bytte med en annen arrangør dersom det ikke passer.
Følgende oppgaver skal fordeles mellom arrangørene:
1. Møt opp senest kl 17:00 på startstedet.
2. Refleksvest må brukes av alle arrangører, denne finner du i arrangørtilhenger.
3. Det er utarbeidet en egen arrangørmappe til hvert ritt som inneholder alle nødvendige
skjemaer etc. for å gjennomføre rittet. Det ligger også skjema for registrering av nye
ryttere i hengeren ”Førstegangsregistrering av ny rytter/endringsskjema”.
4. Registrering av nye rytterne må altså føres på et eget skjema. (Utlevering av nye
startnummer gjøres i samarbeid med en fra Utvalget).
5. Merke løypa: Skilt med påskriften ARRANGEMENT settes ut i løypa for å varsle
medtrafikanter. BRUK DEM. Piler finnes også i hengeren samt bukker og hjelpeutstyr.
Alle veikryss der det kan være tvil om retningen SKAL være merket.
6. Sette ut vakter på kritiske steder, se eget ark i arrangørmappa.
7. Lederbil/motorsykkel med skilt og blinklys foran første og andre pulje. LIGG ET LITE
STYKKE FORAN FELTET FOR Å VARSLE MEDTRAFIKANTER.
8. Første gruppe ut er Pulje 4 og Lang løype uten tidtaking, start fra kl 17:30.
9. Andre gruppe ut er Kort løype uten tidtaking, start kl 17:35.
10. Pulje 1 starter så kl 18:00. Resterende puljer starter med 2 min tidsintervall.
11. Særgrupper har første start kl 18:15, så 2 min startintervall. (Starttid står merket på
deltakerskjemaet til særpuljene).
12. På temporitt: De som ønsker å sykle på fullført kan starte fra kl 17:30.
13. Ambulansen skal følge siste syklist på ”lang løype”.
14. Målflagg rigges opp ved tidsposten.
15. Rigge ned og rydde opp etter rittet og sette alt utstyr på rett plass i hengeren.

LYKKE TIL MED ARRANGØROPPGAVEN!

