BAGLERRUNDEN 2017
Bagler runden Lørdag 13. mai 2017
Tønsberg CK inviterer l Super Bagleren og Baglerrunden lørdag 13. mai.
Super Bagleren vil gå i samme trase som i !or, lengde 105 km.
Bagler runden vil foregå i samme trase som i !or .
Vi vil også fortse'e med lagstart for Super Bagler`n, men de klubber/lag
som ønsker de'e må melde de'e inn l ri'leder. Lagene må også sørge

Start for
Super Bagler`n kl 10:00
Start for
Bagler`n kl 12:00

for å slle med ledebil l de'e. Opplæring og markering på bil vil bli gi'
av oss som arrangør.

Lagstartene vil foregå
umiddelbart e%er fellesstarten i
Super-Baglern

Premiering:
Alle som fullfører får deltaker premie.
Sikkerhet:
GODKJENT HJELM ER PÅBUDT!
All matlanging skal foregå på drikkestasjonen (Gjelder Super Baglern).
Det er ikke lla' med service fra bil og motorsykkel, ry'ere som mo'ar
slik service vil bli disket. Om du kjører l siden og stopper helt opp slik at
de'e ikke er l hinder eller fare for andre ry'ere kan du mo'a mat og
drikke andre steder også.
Det er ikke lla' å beny'e triathlonstyre, tempobøyler, liggesykkel, eller
lignende.
– Vikepliktsregler gjelder – traﬁkklys og rundkjøringer skal respekteres!
Arrangøren vil i 2017 engasjere mobile vakter med kameraer. Disse vil
plasseres langs løypene for å overvåke ry'ernes oppførsel i traﬁkken.
Overtredelser vil bli dokumentert og føre l diskvaliﬁsering. Det kjøres
med masterbil i rolig fart, før feltet slippes e'er Sem.
Masterbilen/ledebilen vil kjøre foran hele veien, og sammen med motorsykkelvakter/stasjonære vakter vil de jobbe for å ivareta sikkerheten.
Det er ikke 0lla% med følgebil i fellesstarten, langing i fart eller annet
motorisert følgekjøretøy, ry'ere som mo'ar slik hjelp vil bli disket umiddelbart. Både ri'ets følgesykler, poli og løypevakter vil være særlig oppmerksomme på slike forhold og rapportere alle brudd på reglementet l
ri'ledelsen.
Lagstart:
Det kreves minimum 10 ry'ere i for å kunne slle i lagstart, dersom man
ikke har nok ry'ere ved påmeldingsfristens utløp blir man ﬂy'et samlet
over i en gruppe i fellesstarten. Her er det lla' med en følgebil pr lag,
denne bilen må godkjennes og merkes av ri'ledelsen i forkant. I denne
godkjenningen inngår også en opplæring /innføring i hvordan denne bilen skal opptre i traﬁkken, sjåføren må delta på denne innføringen.
Start og mål:
Start og målområdet er ved Sem fengsel. Møt opp i god d før start spesielt hvis du skal e'eranmelde deg. Henng av startnummer i Sem skole,
Sem-Tønsberg, senest en me før start.

Super Baglern 105 km: Se under for kjørenoter:
Start Sem kretsfengsel
Master l passert E 18 på Andebuveien

Super Baglern:

Andebuveien venstre avjkørsel Andebu
Andebuveien høyre avkjørsel Håskenveien
Håskenveien venstre avjkørsel Nesveien
Nesv./vestre Andebuvei høyre Halumveien
Halumveien høyre Kodalveien
Kodalveien venstre Løkeveien
Løkeveien venstre Horntvedtveien
Horntvedtveien høyre Dalenveien
Dalenveien/Askhaugveien høyre Semsbyveien
Semsbyveien/Stokke Ravei rundkjøring Skjee re' frem
Stokke Ravei høyre inn på Hørdalsveien
Hørdalsveien / Løkeveien høyre Kodalveien
Kodalveien venstre Halumveien
Halumveien venstre Vestre Andebuveien/Nesveien
Nesveien venstre Skjelbredveien/Vestbygdveien
Vestbygdveien høyre Vivestadlinna/Høyjordveien
Høyjordveien høyre Sjueveien
Sjueveien/Fossanveien høyre Ramnesveien
Ramnesveien l mål

Baglerrunden 60 km: Se under for kjørenoter:
Start Sem Kretsfengsel
Semsbyveien/Stokke Ravei rundkjøring Skjee re' frem
Stokke Ravei høyre inn på Hørdalsveien
Kodalveien venstre Halumveien
Halumveien venstre Vestre Andebuveien/Nesveien
Nesveien venstre Skjelbredveien/Vestbygdveien
Vestbygdveien høyre Vivestadlinna/Høyjordveien
Høyjordveien venstre Sjueveien
Sjueveien/Fossanveien høyre Ramnesveien
Ramnesveien l mål

Baglerrunden :

Tidtaking:
Arrangøren forbeholder seg re'en l å endre start-dspunkter og
ordninger for samtlige distanser dersom deltakerantall, sikkerhet eller
andre arrangementsmessige forhold lsier det.
Det vil bli beny'et elektroniske brikker som må påmonteres hjelm,
som angi' av arrangør.
Oppsamlerbil:
Bilen kjører bak siste ry'er og tar opp syklister som bryter.
Kontakt: Ri'leder Rune Stendahl
e-post: post@tck.no

Påmelding:
Gå inn via www.tck.no eller www.baglerrunden.no
Link direkte l påmelding:
h'ps://registrering.eqming.no/?EventUID=31896&lang=norwegian

Startkonngent: kr 375,- innen 10. mai
E'eranmelding:
Innl en me før start kr 450,Møt da opp i god d.
Lisens:
I henhold l Norges Cykleforbunds regler, må alle deltakere forevise
gyldig lisens.
Disse er NCFs helårslisenser, eller engangslisens.
Engangslisensen koster kr 150,- og kan betales sammen med
påmeldingen .
Ri%kontor:
Semsbyhallen, Sem-Tønsberg
Åpningsder: ri'dagen fra kl. 08:00
Garderobe:
Semsbyhallen, Sem-Tønsberg

God tur! Vis hensyn – tenk på din og andres sikkerhet!

