INVITASJON
Regionmesterskap/ Regionleker 2020
Bane utendørs
Lørdag 5.september

Prestmovelodromen
500/1000m enkeltstart og
2000m, 3000m og 4000m forfølgelse

Start RL

Rekrutt – K/M 10 til K/M 12
500m kl 1000
1000m ca kl 1100

Start RM

K/M 13 – K/M 16
500m ca kl 1030
2000m ca kl 1130
PAUSE for å bytte deltakere (smittevernstiltak)
KJr – KSr
500m kl 1300
2000m for KJr og 3000m for KSr ca kl 1400
MJr – MSr
1000m ca kl 1315
3000m for MJr ca kl 1415
4000m for MSr ca kl 1445
Finalekjøring:
Nr. 3 og 4 kjører bronsefinale. Første start ca kl 1500
Nr. 1 og 2 kjører finaler
Det kan bli endringer i starttidspunkter på grunn av
antallet påmeldte.
Rytterne skal møte ved inngang til velodrom minimum to
minutter før vedkommende skal kjøre sin distanse.
Trekking av startrekkefølge foretas torsdag 3.september
og legges ut på Stjørdals-Blink’s Facebook og
hjemmeside rett etter trekning.

Oppmøte

Prestmovelodromen
Seiersseremoni skjer umiddelbart etter at siste rytter har
kommet i mål i de ulike klassene.
Banesykler og landeveissykler er tillatt, men det er
ikke tillatt å gire underveis.

Påmelding

https://live.eqtiming.com/52553#dashboard

Takk til våre draktsponsorer:
Hegra Sparebank – NTE – Stjørdalens Blad – Scandic Hell Hotell - Moksnes Sport A/S –
OBS Bygg – REMA Hell –
Byggmester Iver Gresseth – Møller Bil – Aktiv eiendomsmegling

COVID-19

Det oppfordres til å oppholde seg på arena så kort tid som
mulig. Personer som føler seg syke eller har øvrige
symptomer på COVID-19 skal IKKE på noen måte være
tilstede ved arrangementet. Hygiene, desinfeksjon er den
enkeltes ansvar. Det vil ikke bli anledning til å benytte
garderober. Toalett vil være tilgjengelig – dette
desinfiseres jevnlig av arrangør
Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i NCF’s Covid-19
protokoll for arrangør, lag, klubber, ryttere og
støtteapparat.

Rittleder

Håvard Matberg, mob 90670846
havard.matberg@gmail.com

Sjefkommisær

Tore Elvedal

Velkommen til Stjørdal!
Følg oss på Facebook og hjemmesiden www.stjordalsblinksykkel.org
Veibeskrivelse fra E6
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