For første gang i Eidsvoll Sykkelklubbs historie står vi som arrangør for NM landevei.
I forbindelse med 200-årsjubileet for grunnloven her på Eidsvoll i 2014, mener vi det er en unik
mulighet til å invitere hele sykkel-Norge til Eidsvoll for å feire jubileet. Som seg hør og bør vil
arenaen for hele arrangementet, med unntak av gaterittet, være i Carsten Ankes vei rett utenfor
den nyoppussede Eidsvollsbygningen. Vi gleder oss til å tilbringe mesterskapsuka her sammen
med dere, og ønsker alle hjertelig velkommen til Eidsvoll.

Program
Søndag 22.juni

NM Fellesstart

Eidsvoll Verk

M - Junior

08:30 - 11:15

115 km - 5 runder

K - Junior

12:00 - 14:00

70 km - 3 runder

U23

15:00 - 18:15

140 km - 6 runder

Tirsdag 24.juni

NM Lagtempo

Eidsvoll Verk

K - Senior

12:00 - 13:00

35 km

M - Junior

12:30 - 14:00

35 km

M - Senior

18:00 - 20:30

70 km

Torsdag 26.juni

NM Tempo

Eidsvoll Verk

K - Junior

09:00 - 10:00

15 km

M - Junior

09:30 - 12:00

30 km

K - Senior

11:30 - 13:30

30 km

M - Senior

18:00 - 20:45

40 km

Fredag 27.juni

NM Gateritt

Sundet, Eidsvoll

K - Junior

16:00 - 16:40

30 min. + 3 runder

M - Junior

17:00 - 17:50

40 min. + 3 runder

K - Senior

18:00 - 18:45

35 min. + 3 runder

M - Senior

19:00 - 20:00

50 min. + 3 runder

Søndag 29.juni

NM Fellesstart

Eidsvoll Verk

K - Senior

09:00 - 12:15

115 km - 5 runder

M - Senior

13:00 - 17:10

184 km - 8 runder

Påmelding
Må skje gjennom klubb via Quick Systems /EQ Timing innen 10.juni 2014. Gjelder alle
øvelser.
Det er ingen etteranmelding i henhold til NCF reglement for mesterskap.
Liste over påmeldte deltagere legges ut forløpende ut på www.sykkelnm2014.no. Følg med der
for å være sikker på at dere er påmeldt.

Påmeldingslink til de forskjellige øvelser:
Fellesstart Junior og U23

: https://registrering.quicktiming.no/?EventUID=5649

Lagtempo

: https://registrering.quicktiming.no/?EventUID=5652

Tempo

: https://registrering.quicktiming.no/?EventUID=5653

Gateritt

: https://registrering.quicktiming.no/?EventUID=5654

Fellesstart

: https://registrering.quicktiming.no/?EventUID=5655

Startkontingent
M/K Senior kr 420,- pr. øvelse
M/K Junior kr 320,- pr. øvelse
Lagtempo kr 600,- pr. lag
Betales inn gjennom Quick Systems /EQ Timing ved påmelding

Reglement
Alle ritt arrangeres i henhold til NCF reglement
- NCF øvelsesprogram for mesterskap (ØPM). Her finner du også hvem som kan delta.
- Kapprittsreglementet for landevei (KR)
- Reglement for straffer og bøter
Du finner alle reglementene på www.sykling.no

Deltagelse gateritt
For deltagelse i gateritt gjelder spesielle bestemmelser i ØPM. Det er maksimalt 60 ryttere i hver
klasse.
M/K Senior – ryttere fra U23, Elite, M og K30 kan delta. Ved flere påmeldte enn 60 ryttere pr.
klasse gjelder følgende:
1. Ryttere med UCI-rankingpoeng
2. 10 beste fra 2013-mesterskapet
3. De 10 beste plasserte ryttere med kontrakt i et UCI Pro Team eller UCI Continental Team i
henhold til NCF ranking etter siste NorgesCup før NM
4. Øvrige deltagere gis plass i henhold til oppdatert NCF-ranking etter siste NorgesCup før NM
M Junior. Ved flere påmeldte enn 60 ryttere pr. klasse gjelder følgende:
1. Ryttere som i løpet av 2014 har representert landslaget i ritt
2. Øvrige deltagere gis plass i henhold til oppdatert NCF-ranking etter siste NorgesCup før NM
Ved flere enn 60 deltagere i M Senior – Junior blir det utarbeidet rangerte ventelister som blir
publisert på www.sykkelnm2014.no. Endelig startliste vil bli publisert etter ledermøtet.

Trekning
Trekning av startrekkefølge på tempo og lagtempo foretas av NCF mandag 16. juni.
For M/K Senior gis bøter for uteblivelse fra start i individuelle øvelser uten gyldig legeerklæring.
Botens størrelse kr 400,For uteblivelse av lagtempolagt i M/K senior er boten kr 600,-

Ledermøte
Ledermøter avholdes på Best Western Letohallen Hotel for alle ritt. Ledermøtet avvikles kl.
20:00 kvelden før hvert ritt med unntak av gaterittet som avvikles kl. 12:00 samme dag.
Nærmere info finner du på www.sykkelnm2014.no

Sekretariat
Sekretariatet er på Best Western Letohallen Hotel under hele arrangementet. Utskutt sekretariat
på Eidsvoll Verk under startene der, men kun for brikkeskifte og info.
NB! Startnummer kan kun hentes i sekretariatet på Best Western Letohallen Hotel. Åpningstider
finnes på www.sykkelnm2014.no

Startnummer
Utdeles lagvis pr. løp i sekretariatet. Skal hentes samlet av lagleder fra de respektive klubbene.
Ta med lisenser og kvitteringer for betalt kontingent.

Tidtakerbrikker
Alle startende skal benytte sin personlige EMIT-brikke. På www.sykkelnm2014.no vil vi
forløpende legge ut påmeldte ryttere med brikkenummer. Kontroller at brikkenummer stemmer,
og rapporter umiddelbart til oss ved eventuelle avvik.
Ryttere uten brikke oppfordres til å skaffe seg brikke via påmeldingsansvarlig i sin egen klubb
(som bestiller fra NCF). Det vil være mulig å leie brikke for kr 200,- pr. øvelse. Brikken
returenes til sekretariatet umiddelbart etter målgang. Ureturnerte brikker faktureres med kr
1000,Løyper Alle løypetraseer finnes på www.sykkelnm2014.no. Her ligger det også Strava-spor.

Servicebiler
Påmelding av servicebiler skjer via www.sykkelnm2014.no
Rekkefølgen i servicekøen reguleres i henhold til Reglement for Service under fellesstart (RS).
Reglementet er å finne i ØPM. Kommissærene regulerer antall biler som får delta. Opplysninger
om dette gis på ledermøtet.
Spørsmål vedrørende service kan rettes til rittlederne.
M/K Senior: Kai Lexberg kai.lexberg@sykling.no
U23 og M/K Junior: Jarle Strande jarle.strande@live.no

Garderober
Garderober for fellesstarter, tempo og lagtempo i Råholthallen/Råholt Bad, sentralt på Råholt,
ca. 800-1000 meter fra arenaen.
Garderober for gateritt er i Eidsvollhallen på Vilberg, ca. 7-800 meter fra arenaen. Her er det
også gode parkeringsmuligheter

Seiersseremonier
Seiersseremonier for fellesstarter, tempo og lagtempo finner sted i målområdet/parken ved
Eidsvollsbygningen. Seremoniene finner sted umiddelbart etter målgang, og så snart offentlige
lister foreligger.
Seierseremoniene for gaterittene finner sted samlet ca. kl. 20:14 på paviljongen i Vorma på
bankplassen i Sundet.

Premiering
I henhold til NCFs reglement. Minnepremier utdeles via laglederne i sekretariat sammen med
startnumrene.

Innkvartering
Ritthotellet er Best Western Letohallen Hotel. Info om pris og booking finnes på
www.sykkelnm2014.no. Her finnes også adresser og telefonnumre til alternative
overnattingssteder.

Informasjon
Adresser til alle sentrale personer i arrangementet finnes på www.sykkelnm2014.no. På vår
hjemmeside finnes alltid den nyeste oppdateringen for rittet.

