INVITASJON
Uno-X Tour te Fjells
8.-11. juli 2021 4-etappers ritt

CK Valdres inviterer syklister, ledere, funksjonærer og publikum til Norges Cup med base på
Storefjell Resort Hotel 8.-11. juli 2021.
4 dager og 4 etapper - sesongens eneste etapperitt i NC. Dette er fjerde gang vi kan
presentere et etapperitt i Norges Cup. Løypene er utfordrende, der lange klatringer og artige
gruspartier er stikkordet. Og for ikke å glemme - fantastisk utsikt og natur!
Som i fjor blir det en fartsfylt siste etappe. Den går i en 8km rundløype i Fagernes by, med
flere innlagte spurter.
Det kjøres også for Sprint og Klatretrøye for alle klasser som tidligere år, med egen
premiering.
Start og mål er ikke på samme sted, på etappe 2 og 3. Det fremgår i kart. Gjelder M-Jr og KSr/Jr.
Ikke bare skal vi se på fjell, men vi skal også sykle fjell. Høyeste punkt ligger på ca 1100
m.o.h.
Nytt av året, er 3. etappe, der Hemsedalsfjellene er byttet med fjellet mellom Gol i Hallingdal
og Bagn i Valdres.
Påmelding
Online påmelding innen torsdag 1.juli kl. 23.59 via EQ-Timing.
Startkontingenten er kr 1800,- pr. deltager i alle klasser.
Etteranmelding frem til kl. 23:59 onsdag 7. juli mot et gebyr på 50% tillegg av pris.
Lenke til påmelding her: https://queue.eqtiming.com/queue/UnoX_Tour_Te_Fjells/default.aspx
Overnatting
Tour te Fjells har også i år Storefjell Resort Hotel, som ritthotell.
Adressen er: Golsfjellet, 3550 Gol.
Telefon: 32 07 80 00
Oppgi koden TtF21 når du booker rom på Storefjell Resort Hotel
Det er generelt også andre gode overnattingsmuligheter i nærområdet.
Kiosk
Arrangørklubben har ikke eget salg av mat/drikke.
På fredagens etappe er det mulighet for å kjøpe seg mat/drikke på Sanderstølen hotel.
På lørdagens etappe tilbys lunsj til en rimelig pris på Storefjell Resort Hotel.
På søndag er det flere alternativ i Fagernes sentrum.
Startnummer og sekretariat
Startnummer utleveres klubbvis fra sekretariatet i henhold til kjøreplanen. Alle klubber må
bekreftes torsdag 8. juli, mellom kl. 12:00-14:00 i sekretariatet på Storefjell Resort Hotel.

Åpningstider sekretariat:
Torsdag: kl. 12:00-21:00 på Storefjell Resort Hotel
Fredag: kl. 08:00-10:00 og kl. 15:00-16:00 ved start
Lørdag: kl. 08:00-10:00 og 15:00-16:00 på Storefjell Resort Hotel
Søndag: kl. 08:00-13:30 på Skiferplassen, Fagernes (ved start-/målområdet)
Utenom åpningstidene i sekretariatet kan Trine Andersen nåes på mobil: 91194560
Lagledermøte
Lagledermøte holdes for lagledere på Storefjell Resort Hotel torsdag 8.juli klokken 13:30.
Dette er OBLIGATORISK for alle lag/team og det blir kontroll av oppmøte. Ønske om service
bil i felt, meldes på mail til SK. Heidi Stenbock-Haakestad, innen søndag 3.juli på mail til,
heidi.haakestad@gmail.com Servicekø blir ragneret etter temporesultatene på torsdag
kveld. Nr tildeles på start Fredag morgen.
Innskriving
Pga. Coronasituasjonen er det usikkert hvordan dette blir i 2021. Endelig informasjon
kommer på lagledermøtet. Rittet følger gjeldenden nasjonal protokoll.
Kontaktpersoner
Funksjon

Ansvarlig

E-post
Telefon
Rittleder
Ole Christian Nymoen ole.christian@tourtefjells.no 46815327
Ass.rittleder
Tor Erling Sæthre
tor.erling@tourtefjells.no 40204213
Sikkerhets- og vaktansvarlig Anniken Dygd
anniken@tourtefjells.no
91389189
Kvisgaard
Informasjon og webØystein Engelsen
oystein@tourtefjells.no
99108805
ansvarlig
heidi.haakestad@gmail.com 92804303
Sjefskommisær
Heidi StenbockHaakestad
Leder sekretariat
Trine Andersen
post@tourtefjells.no
91194560
Arena ansvarlig
Roger Mørby
post@tourtefjells.no
97461900
Påmeldingsansvarlig
Anniken Dygd
post@tourtefjells.no
91389189
Kvisgaard
Samband
Veronica Dahle
97565440

Kjøreplan 2021
Dato
Torsdag
8. juli

Fredag 9.
juli

Aktivitet
Sekretariat
Utlevering av startnummer
Lagledermøte

Starttid
12:00-21:00
12:00-13:30
13:30-14:30

TT alle klasser på grusvei 30
sek. start differanse

16:00 -ca.
20:00
Kryss FV51
og innkjøring til
Golsfjellet
09:00
Bagn
12:00
Storefjell

M-junior/K-senior
K-junior
M-senior

Lørdag 10. K-junior/K-senior
juli
M-junior

M-senio
Søndag11. K-junior
juli
M-junior
K-senior og K-junior
M-senior

Målgang

Distanse
Høydemeter
Storefjell resort
hotel
Storefjell resort
hotel
Storefjell resort 5 km
Ca. 200 hm
hotel
individuell
klatretempo

13:00
Storefjell
10:30
Storefjell

78 km

Ca. 1500 hm

44 km

Ca. 1000 hm

16:30
Gol, Herad Skule
08:30
Aurdal
Fjordcamp
10:45
Ryfoss

20:00
Storefjell
11:30
Ryfoss

123 km

Ca. 2800 hm

50km

Ca. 1300 hm

13:30
Sanderstølen

63 km

Ca. 500 hm

16:40
Sanderstøle

19:30
Sanderstølen

125 km

Ca. 1800 hm

08:00

08:50

31 km

Ca 250 hm

09:00
Fagernes
sentrum
10:10
Fagernes
sentrum
11:50
Fagernes
sentrum

10:00
Fagernes
sentrum
11:15
Fagernes
sentrum
13:30
Fagernes
sentrum

47 km
6 runder

Ca. 400 hm

39 km
5 runder

Ca. 300 hm

63 km
8 runder

Ca. 515 hm

Løyper
For mer nøyaktig informasjon om løypene se https://tourtefjells.no/
Roadbook vil også bli utdelt på lagledermøtet.
Ankomst start/mål
Det vil være god adkomst/parkering i start- og målområdene med unntak av startområdet til
tempoetappen torsdag 8. juli. Oppvarming til tempoetappen anbefales ved målområdet på
Storefjell Resort Hotel.
Servicebil
Arrangøren kommer til å kjøre 2 nøytrale servicebiler. For Norges Cup-rittet vil antall
servicebiler bli bestemt av juryen. Klubber som ønsker å kjøre service melder dette på
lagledermøte. Det må være minst to personer i hver servicebil, og den ene må ha
servicelisens. Det henstilles til samarbeid for de små klubbene. Rekkefølgen settes opp i.h.h.t
NCF’s regelverk, og endelig liste vil bli offentliggjort etter lagledermøte. Klubber som ikke har
bekreftet sine startende innen torsdag 8. juli kl. 14:00, eller er for sene til lagledermøte, vil
ikke være med i trekningen og settes sist eller får ikke kjøre.
Gyldig servicelisens vil bli kontrollert.

Seiersseremoni
Seiersseremoni for de tre beste hver dag skjer umiddelbart etter målgang. De som skal på
pallen, plikter å møte på seiersseremonien. På Norges Cup-rittet skal også leder av Norges
Cupen og leder av U23-konkurransen møte til trøyeutdeling umiddelbart etter målgang.
Premiering
Premiering blir som følger:
Premiering på hver av de 4 etappene:
Plassering
K junior
1.
500
2.
350
3.
200

K senior
800
600
400

M junior
500
350
200

M senior
800
600
400

Premiering Norges Cup Uno-X Tour te Fjells 2021 (sammenlagt):
Plassering
K junior
K senior
M junior
1.
2000
3000
2000
2.
1000
2000
1000
3.
500
1000
500
4.
300
700
300
5.
500
6.
300

M senior
3000
2000
1000
700
500
300

Det deles ut ledertrøye/poengtrøye/klatretrøye i alle klasser ved seremonien etter målgang.
Premier hentes i sekretariatet i dens åpningstid. Uavhentede premier tilfaller arrangøren.
Dette gjelder også pengepremier.
Tour te Fjells vil dele ut en leder-/poeng- og klatretrøye i hver klasse.
Ledertrøyen i Tour te Fjells skal bæres av den rytter som har beste tid sammenlagt.
Ved lik tid, skal trøyen bæres av rytter med lavest plass siffer. Dersom det fortsatt er lik tid
og plass siffer etter siste etappe, så avgjøres det med resultatene av siste spurt.
Dersom leder i Tour te Fjells også er sammenlagtleder i Norges Cup, så skal NC-trøyen bæres
av den neste plasserte i NC-sammendraget.
Ledertrøyen i Tour te Fjells har prioritert foran mestertrøyen.
Poeng- og Klatretrøya er tilbake i Tour te Fjells! Om klassene overstiger 10 deltagere, vil det
bli utdelt trøyer hver dag. (Det er ikke spurttrøye på torsdag og ikke klatretrøye på søndag)
Det deles ut poeng til de 3 første på innlagte spurter og de 10 første i mål. Poengskala legges
ved i Roadbook, og følger UCI sitt regelverk.
Poeng- og klatretrøye prioriteres etter ledertrøye.

Tour te Fjells gir NC og NCF-ranking poeng etter kat. 6 for enkeltetapper og kat. 2 for
sammenlagt. Dette er det samme som du oppnår i Tour of Norway etc.
https://www.sykling.no/sites/default/files/media/Dokumenter/Sykkelritt/Poengskala%20NC
F%20ranking.pdf
Media
Det jobbes med live streaming av rittene. Info kommer på hjemmesiden/Facebook.
I tillegg har magasinet «Landevei» daglig dekning av rittene.
Hotelfasiliteter mm
Storefjell Resort Hotel tilbyr alle lag som bor på hotellet, innendørs
sykkelparkering/vask/mek.

Norges Cykleforbund ønsker at du som deltager skal være trygg på at rittene du deltar på
skal være trygge og følge en forholdsmessig kvalitet. Vi ønsker at du som deltager skal vite
hva du kan forholde deg til og hva du får som deltager på vårt ritt.
Arrangør
Rittets arrangør er CK Valdres. Klubben er tilsluttet Norges Cykleforbund (NCF) og NIF
Forsikringer

Rittet er terminlistefestet, noe som betyr at rittets arrangør har
ansvarsforsikring gjennom NCF/NIF og du som utøver er forsikret
gjennom helårslisensen som du bruker under rittet.

Tillatelser
Rittet har innhentet nødvendige tillatelser hos:
•
•
•
•

Statens Vegvesen
Politiet
Grunneiere / Private vegeiere
Nord-Aurdal Kommune

Varsling

Rittet er varslet omgivelsene
ved:
• Pressedekning
• Sosiale medier
• Oppslag
• Skilting

Regler
Rittet følger NCF sine lover og regler for gjennomføring av ritt.
Rittet sykles med dynamisk stengning. Info om dette vil bli gitt på lagledermøte (obligatorisk
for lagleder)
Sjefskommissær har det øverste ansvaret for gjennomføringen av konkurransen.
Da rittet kjøres som ett sammenlagtritt, er det satt en løpende tidslimit på 10 minutter, for å
få fullføre etappen. Kommer man utenfor dette, blir man tatt ut av etappen og får et
tidstillegg på 30 minutt på vinnertid. Dette gjennomgås på lagledermøte.

Sanitet

Ambulanse er til stede i målområde og i rittene, med 2 fullverdige
ambulansebiler bemannet med Paramedic/Ambulansearbeidere.
For øvrig er lokalt legesenter på Gol/Fagernes bemannet med lege fra kl.
09:00-23:00 hver dag. Ring 116117 ved legebehov utover ritt-tid.
Sikkerhetsansvarlig

Anniken Dygd Kvisgaard – 91389189

Vakter skal rapportere alle hendelser til sikkerhetsansvarlig.
Prosedyre
Sikkerhetsansvarlig skal ha liste med kontaktnumre på utøver og
ved ulykker
pårørende. Det er utøverens plikt å oppgi dette til arrangør.
Vakter rapporterer tiltak til sikkerhetsansvarlig. Sikkerhetsansvarlig varsler
pårørende og andre instanser.
Utøvere som er utsatt for uhell, men som klarer seg på egenhånd, skal varsle
om hendelsen til sikkerhetsansvarlig eller sekretariat. Dette av hensyn til
lisensordningen og eventuell bruk av forsikring.
Vakthold
Stasjonære vakter er satt ut ved kritiske punkter i løypa. I tillegg har vi ca. 30 løypevakter +
20 MC hver dag.
Vaktenes oppgave er å holde uvedkommende/biler unna løype, varsle ulykker og tilkalle
hjelp.
Det er rytterens egen plikt å vite hvor løypa går og hvor mange runder som skal kjøres.
Løypene blir skiltet i henhold til normal skiltnorm.
Samband
Det blir kjørt Radiotour ved Skjalge Kraglund etter normale prosedyrer, på VHF radioer.
Dommerbiler, MC og rittledelse bruker nødnett samband.

VELKOMMEN TIL SYKKELFEST
I HALLINGDAL OG VALDRES
8.-11. JULI 2021

www.tourtefjells.no
https://www.facebook.com/tourtefjells
https://www.instagram.com/tourtefjells/

#tourtefjells

