Velkommen til Glåmdal Petit Prix i regi av Glåmdal Sykleklubb
Det er en stor glede å ønske ryttere, ledere og publikum velkommen til nok et spennende
sykkelarrangement på Kongsvinger
Dette blir vårt tredje år hvor vi arrangerer Glåmdal Petit Prix.
Vi ønsker velkommen M/K 10-16.
På lørdag vil vi også arrangere et gateritt som er gratis for M/K 6-9.
Vi har laget forrykende løyper som vil bli en opplevelse
for ryttere og tilskuere.
En flat og rask tempoløype, gateritt som går forbi
Kongsvingerhallen og en fellesstart som avsluttes på
Kongsvinger festning.
Alle detaljer finner dere videre i invitasjonen.
I all den glede og underholdning sykkelsporten byr på, må
vi som arrangør i tillegg understreke betydningen av sikkerhet. Vi har fullt fokus på dette fra
arrangørens side og oppfordrer alle til å respektere de tiltak som er gjort.
Til slutt ønskes alle ryttere, sponsorer og publikum lykke til i årets GPP.
For oppdatering av informasjon, start- og resultatlister; følg med på vår facebook side Glåmdal Petit Prix
https://www.facebook.com/Gl%C3%A5mdal-Petit-Prix-178935502825320/
Hjemmeside: https://www.glamdalpetitprix.no/

Lørdag 21. August

Tempo
Start: Slobrua, Slomarka 4, Skarnes
Tid: Fra kl. 10:00
Startrekkefølge: K10, M10 (5km), K11-12, M11-12, K13-14, M13- 14, K15-16, M15-16
https://www.google.com/maps/dir/60.2463968,11.74056/60.231464,11.8225355/@60.2381459,11.7709672,3096m/data=!3m1
!1e3!4m2!4m1!3e0

Lørdag 21. August
Gateritt

Start/Mål: Kongsvingerhallen, Markensveien 9, Kongsvinger.
Tid / Distanser:
15:00
15:15
15:30
16:00
16:45

M/K 6-9 år
M10/K10,
M11-12 /K11-12 / K13-14
M13-14 / K15-16
M15-16

1 runde
10 min
15 min + 1 runde
20 min + 1 runde
30 min + 1 runde

https://www.google.com/maps/dir/Kongsvingerhallen,+Markensvegen+9,+2212+Kongsvinger/60.1913179,12.0
045404/60.1928379,12.0047013/60.1926939,12.0116643/60.1923044,12.0086668/60.1908572,12.0112702/60
.1912599,12.0046827/@60.1920626,12.0075044,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x464248f7124e8295:0x8
a87e093669d04b1!2m2!1d12.0049608!2d60.1915044!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!3e0

Søndag 22. August
Fellesstart

Direkte start til mål 17 km, stor rundløype 20 km
Start: Brandval skole, Bruvegen 86, 2219 Brandval
Mål: Kongsvinger festning
Info: Det kan bli endring i tidsplan og distanser
Tid / Distanser:
10:00
10:00
11:15

M10/K10
M11-12 / K11/12 / K13-14
M15-16

11:20

K15-16 / M13-14

10 km: Fra Gjølstad til mål
17 km: Fra start til mål
77 km: 3x stor runde + passering
start og inn til mål
37 km: Stor runde + passering start
og inn til mål

Start til mål 10 km
https://www.google.com/maps/dir/60.2680872,12.02501/60.1987322,12.0112219/@60.2012015,12.00
65783,3308m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!3m4!1m2!1d12.0112279!2d60.1987228!3s0x464248f48
5ad0dfd:0xe9739abb67783362!1m0!3e0

Start til mål 17 km:

https://www.google.com/maps/dir/60.3209592,12.0064955/60.1987322,12.0112219/@60.3203671,12.0
032014,693m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!3m4!1m2!1d12.0112279!2d60.1987228!3s0x464248f485
ad0dfd:0xe9739abb67783362!1m0!3e0

Stor runde 20 km:
https://www.google.com/maps/dir/Bruvegen+86,+2219+Brandval/60.2929645,12.0823969/60.2732126,
12.0906434/60.2650719,12.0803008/60.2550396,12.0666966/60.2532723,12.0546803/60.2591487,12.0
51054/60.2958362,12.0096622/60.3131418,12.013782/60.3170364,12.0141683/@60.3172967,12.0124
516,694m/data=!3m1!1e3!4m17!4m16!1m5!1m1!1s0x464240b29008a433:0xd3cc1f3e6796e4!2m2!1d1
2.0060807!2d60.3210233!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!3e0

Lagledermøte:
Lørdag: Kl. 13.00. Obligatorisk oppmøte.
Sted: NTG sine lokaler ved Kongsvingerhallen, Markensveien 9.
Hver klubb MÅ ha minst en representant
Påmelding:
Må skje via www.eqtiming.no
PÅMELDINGSFRIST 15. august kl. 23:59
Etter anmelding frem til 19. august kl. 23.59
Startkontigenter:
6-9 år er gratis (gateritt, lørdag)
150,- for enkeltstarter og 450,- for alle distanser
Etteranmelding: 200 og 550 for alle distanser
Startnummer:
Utlevering av startnummer skjer ved sekretariatet ved startområdet ved tempoen. Slobrua.
Utover etter dette er ved Kongsvingerhallen.
Sekretariatet vil være åpent fra kl. 08:30.
Det er lagvis utdeling av startnummer.
Det utleveres ryggnummer og et målfotonummer.
Målfotonummeret og ryggnummeret skal brukes på alle distanser.
For ryttere i klasse 10-12 kan en velge å kun bruke et ryggnummer som plasseres i midten bak, nederst
på trøyen. Startnumre skal ikke brettes eller klippes.
Garderobe
Lørdag, tempo: Slobrua, Slomarka 4, Skarnes
Lørdag, gateritt: Kongsvingerhallen, markensveien 9, Kongsvinger
Søndag: Ved start (Brandval skole) og Kongsvingerhallen ved mål.
INNSKRIVNING: Ved start på gaterittet og fellesstarten senest 15 min. før start.
Tidtaking

Du må bruke din personlige tidtakerbrikke. Emit. Hvis du ikke har dette, kan du leie brikke av oss for kr.
50,-.
Vi ber deg samtidig sjekke at din personlig tidtakerbrikke er i god stand. Har du en eldre brikke, bør du
vurdere å kjøpe ny, mtp levetiden på batteriet.
Girkontroll: Det vil være girkontroll før start. Møt opp i god tid før start.
Servicebiler:
Det tillates noen klubber å kjøre service, men de må gi service til alle rytterne. Dette avklares på

lagledermøte.

Rittkontor og sekretariat:

Sekretariat og rittkontor i start og målområdet alle dager.
Kiosk:
Det vil være kiosk ved start og mål lørdag. Start og målgang søndag.
Premiering:
Full premiering til alle 10-12 år. 1/3 premiering for 13-16 år
Premieutdeling for tempoen vil foregå før gaterittet. Kl 14.30. Dette vil foregå utenfor hallen.
Premiering 10 min. etter målgang siste rytter pr. Klasse på gateritt og fellesstart
Det deles ut ledertrøye til beste rytter i klassene M/K 13-14 og oppover, og denne må bæres på de
påfølgende etapper.
Det blir egne premier til sammenlagtvinnerne.
Oppvarming:
Det er ikke mulig å varme opp i løypene mens tempoen og gaterittet pågår
Overnatting:
Kontaktperson for overnatting Kongsvingerhallen:
Geir
Magne info@kongsvingerhallen.no
Det er mulig å leie klasserom for overnatting i hallen.
For hotell brukes
Slobrua Gjestegård
Tina@slobrua.no
Kongsvinger festning

kongsvinger.festning@festningshotellene.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Rittleder: Ole Petter Vibekken, tlf. 41 77 15 00 eller e-post: sportssjefole@gmail.com
Rolle

Navn

Mobil

Rittleder:

Ole Petter Vibekken

417 71 500

Hoveddommer:

?

Sekretariatsleder:

Ivar Prytz

980 32 036

Løypeansvarlig:

Jon Anders Grøndahl

908 36 577

Tidtakeransvarlig:

Per Gunnar Hansen

926 51 314

Vaktleder:

Bjørn Trygve Haugen

979 81 704

Presse / Media:

Ole Petter Vibekken

417 71 500

?

