PM – Farrisrunden Junior 2016
Vi vil med dette ønske velkommen til Farrisrunden Junior lørdag 11. juni 2016.

Startnummer med tidtakerbrikker
Henting av startnummer på Nanset klubbhus fredag kl. 18:00 og lørdag inn til 1t før første start.
Tidtakerbrikken er integrert i startnummeret som festes godt synlig foran på sykkelen med 3 strips.
På startnummeret finner du rittets nødnummer - dette skal kun benyttes dersom noen er skadet.

Løype informasjon
Lengden på løypa er ca 2 km.
Klasser
M 10
K 10/K 11-12
M 11-12
K 13-14
M 13-14
K15-16
M 15-16

Lengde
3 runder (6km)
4 runder (8km)
5 runder (10km)
6 runder (12km)

Starttid
12:03

Nummerserie
300 – 399

12:02

400 – 499

12:01

500 – 599

12:00

600 - 699

Startprosedyre
Oppstilling puljevis (eldste klasse fremst og yngste bakerst), puljene starter med 1 min mellomrom.
Vi har funksjonærer som teller runder, men du er selv ansvarlig for å sykle rett antall runder før målgang.

Brutt ritt
Hvis du må bryte rittet, er du forpliktet til å henvende deg i målområdet før du forlater Farrisrunden

Resultater
Det vil bli satt ut nettbrett hvor du kan se resultater istedenfor den tradisjonelle resultat tavlen.
I løpet av lørdag ettermiddag legges resultatene ut på våre nettsider: www.farrisrunden.no.

Premiering
Full premiering fra 10-16 år. Minnepremie til 1.-3. plass pr klasse fra 11-16.
Premieutdeling starter ca kl 14:00 dersom det ikke oppstår uforutsette hendelser som kan føre til utsettelse.
NB! Ingen premier ettersendes.

Vask av sykkel etter målgang
Det er skiltet til vaskestasjon på arena.

Garderobe og dusjanlegg
Nanset IF klubbhus er åpen fra kl 07.30 på lørdag. All oppbevaring i garderobene skjer på eget ansvar.

Parkering
Vi henstiller alle ryttere og besøkende til parkering på Hovlandbanen. Kjør mot Nanset Idrettsplass og følg skilting.
Parkering er sør for Nordbyen kjøpesenter og koster kr. 50.
Parkering på Nordbyens parkering ikke lov, og kan medføre borttauing
HUSK å ha med parkeringsbevis for dere som har forhåndsbetalt og legg dette godt synlig i frontruta.

Nanset Idrettsforening

Nanset IF, v/Farrisrunden
Fagerli
3269 Nanset
Tlf. 95 98 57 57

NB: VARSLING VED ULYKKER:
Det er utplassert vakter på utvalgte steder langs løypa. Dersom det oppstår ulykker, skal første vaktpost varsles av deltakere som fortsetter
rittet. Vi forutsetter at alle er innstilt på å yte nødvendig bistand på stedet dersom situasjonen tilsier det.

Vi ønsker dere lykke til og en riktig god tur!

Nanset Idrettsforening

Nanset IF, v/Farrisrunden
Fagerli
3269 Nanset
Tlf. 95 98 57 57

