PRAKTISK INFORMASJON

Her finner du program, løypekart og all annen relevant praktisk info.
Velkommen til Rjukan. Velkommen til HelteRittet 2018
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PROGRAM:

FREDAG 10. AUGUST:
Registrering, påmelding og uthenting av startnummer i
sekretariatet på Rjukan Kino.

18:00

- 21:00

LØRDAG 11. AUGUST:
Sekretariatets åpningstider

07:30 -

Registrering, påmelding og uthenting av startnummer i
sekretariatet på Rjukan Kino.
Registrering, påmelding og uthenting av startnummer for

07:30 -

09:00 -

HalvHelten, UngdomsHelten og TrimHelten fra kl. 09.00
ved start på Steinsbøle.
Det kan bestilles busstransport som går fra Rjukan kl.
08:30 og kl. 11.00. (kr. 200, betales på bussen)
Bestilling pr. mail: helterittet@telemarkhelten.no
Start HelteRittet 100 km i Rjukan sentrum

10:00

Start HalvHelten 55 km og UngdomsHelten M/K 15-16 fra

12:30

Steinsbøle i Gauset
Start BarneHelten
(påmelding i sekretariatet fra kl. 10:15)

Start TrimHelten fra Steinbøle, valgfri start mellom kl.:

12:00
12.0012
09:00- 12:30
12.30

Premieutdeling:
UngdomsHelten, HalvHelten og HelteRittet 100 km

16:00
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PÅMELDING
HelteRittet 100 km
Innen 5. august:
6. august - 11. august:

850,- + evnt. engangslisens
950,- + evnt. engangslisens

HalvHelten 55 km
Innen 5. august:
6. august - 11. august:

700,- + evnt. engangslisens
800,- + evnt. engangslisens

TrimHelten 55 km

250,- + evtn. engangslisens for trimritt

UngdomsHelten M/K 15-16 55 km
BarneHelten

Gratis + evnt. engangslisens
Gratis

PARKERING:
Flere parkeringsplasser i Sentrum, se arenakart på www.telemarkhelten.no for nærmere
beskrivelse.
GARDEROBER:
Garderober på Rjukan Stadion, se arenakart på www.telemarkhelten.no for nærmere beskrivelse.
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PRAKTISK INFORMASJON
SIKKERHET:
Statens Vegvesen, Politiet og Tinn kommune er varslet om arrangementet, alle formelle god kjennelser er i orden i forhold til rittet. Sanitetspersonell og ambulanse er lokalisert i start/
mål-området, samt på Atrå. I tillegg er det ambulerende sanitetspersonell i løypetrasèen.
§ 3. REGLER FOR SYKLING PÅ OFFENTLIG VEI:
Trafikkreglene og skiltreglene gjelder for deltagerne i sykkelritt. Vakter, funksjonærer og
andre som yter service til deltagerne, skal alltid overholde trafikkreglene og skiltreglene.
Politiet kan etter vegtrafikkloven § 9 regulere trafikken slik forholdene i hvert enkelt tilfelle
krever det, og kan herunder fravike det som er fastsatt i annet ledd. Fellesstart eller andre
måter å sykle på med flere enn to i bredden, kan bare foregå når politiet foretar regulering
av trafikken som nevnt. Under slik regulering av trafikken tillates likevel ikke sykling i
motgående kjørefelt med mindre dette kan skje i tråd med trafikkreglenes bestemmelser
om forbikjøring. Deltagerne skal plassere seg i vegbanen på en slik måte som er minst mulig
til hinder for den øvrige trafikk.
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PREMIERING

BarneHelten:
Alle barna premieres etter målpassering.

Photo: Magnus Tjønn

Alle andre deltagere får deltagerpremie ved henting av startnummer i sekretariatet.

HelteRittet 100 km
100 km:
De tre beste damene og herrene uavhengig av klasse blir premiert på premieseremoni.
Premiene i år kommer fra vår samarbeidspartner Sport 1
Turritt 100km M/K
1. plass

Premie
Premie fra Sport 1

Verdi
kr 2.500,00

+ treprodukt fra Haugen Treindustri.
De beste i hver klasse premieres på premieseremoni. 1/4 premiering i hver enkelt klasse,
disse premiene kan hentes i sekretariatet eller arenateltet når re sultatene er offisielle. Disse
premiene er fra Haugen Treindustri.

HalvHelten 55 km:
De tre beste damene og herrene premieres på premieseremoni.
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UngdomsHelten G/K 15-16
De tre beste jentene og guttene i hver enkelt klasse premieres på premieseremonien.
Premiene i år kommer fra vår samarbeidspartner Sport 1
Ungdomshelten

Premie

1. plass
2. plass
3. plass

Premie fra Sport 1
Premie fra Sport 1
Premie fra Sport 1

Verdi
kr 1.500,00
kr 1.200.00
kr 700.00

I tillegg til 1/4 premiering i hver enkelt klasse, disse premiene kan hentes i sekretariatet eller
arenateltet når resultatene er offisielle.
MATSERVERING:
På flere av matstasjonene blir det servert vann, Squeezy sportsdrikke, bananer, lefser fra Spar Atrå
og Muffins fra Aunt Mabels.
I mål vil alle også få kanelboller fra Bakeriet på Rjukan og sjokolademelk.
SEDINGRITT FOR BIRKERBEINERRITTET
HelteRittet 100 km er seedingsritt for Birkebeinerrittet. Vennligst oppgi Birk ID ved
påmelding om dette er ønskelig.

STARTORDNING:
Fellesstart HelteRittet tur 100 km kl. 10:00 i Rjukan sentrum.
Puljevis oppstilling på Rjukan med masterstart. I løpet av masterstrekket på 6 km økes, avstanden
mellom puljene til å bli cirka 1 minutt på den offisielle starten på Dale.
HelteRittet 100 km:
Puljevis oppstilling på Rjukan. Masterstart for alle puljene kl. 10:00, i løpet av
masterstrekket på 6 km økes avstanden mellom puljene til å bli cirka 1 minutt på den
offisielle starten på Dale.
HelteRittet 55 km/UngdomsHelten M/K 15-16:
Fellesstart fra Steinsbøle kl. 12:30
TrimHelten 55 km:
Individuell start fra Steinsbøle mellom kl. 09:00 og 12:30

6

ORGANISASJON:
Rittleder: Arild Hamre tlf. 99703331
Arrangementskoordinator: Torild Vaksaker tlf. 41121666
Sekretariat-/tidtakeransvarlig: Pål Lauluten, EQ Timing
Løypesjef: Torbjørn Brekka
Sanitet: Rjukan Røde Kors
ALDERSGRENSER:
HelteRittet 100 km:

Fra 17 år

HalvHelten 55 km:

Fra 17 år

UngdomsHelten: M/K

Fra 15 - 16 år

BarneHelten:

Fra 2 - 12 år

LISENS:
De ulike distansene under HelteRittet 2018 krever ulike lisenser. Her er oversikten over hvilke typer
lisenser som er godkjent for de ulike distansene:
HelteRittet 100 km:
- Helårslisens eller engangslisens for turritt er gyldig.
HalvHelten 55 km:
Helårslisens eller engangslisens for turritt er gyldig.
TrimHelten 55 km:
Helårslisens eller engangslisens for trimritt er gyldig.
UngdomsHelten M/K 15-16:
Helårslisens eller engangslisens for ungdom er gyldig.
BarneHelten: Ingen krav til lisens, forsikring er dekket via NIF’s barneidrettsforsikring.
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HelteRittet 100 km Tur

Steinsbøle Start 55 km

HalvHelten 55 km tur /UngdomsHelten K/M 15-16
og TrimHelten 55km, start fra Steinsbøle
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