Barnerittet søndag i forbindelse med Steinsvikrittet
HAUGESUNDS AVIS BARNERITT INFO
Starttider og kjøreplan antatt:
Blå løype – anbefalt alder 0 – 4 år, ca.400 m. Starttid ca kl 13.00 (Foreldre og støttehjul/sparkesykkel
tillatt).
Blå løype II – anbefalt alder 0 - 4 år ca 800 m. Starttid ca kl 13.20 (Foreldre og støttehjul tillatt).
Grønn løype – anbefalt alder 5 – 6 år, 2,5 km. Starttid ca kl 13.45.
Gul løype – anbefalt alder 7 – 10 år, 4,5 km. Starttid ca 14.10 (Ny trasse)
Rød løype – anbefalt alder 11 – 12 år, 9,0 km. NB litt endring fra 2015. Starttid ca 14.50 (Ny trasse)
For Grønn, Gul og Rød løype tillates ikke støttehjul, anbefalt for de som sykler på egenhånd.
Kart av løypetrassèer finner dere under fanen Haugesunds Avis Barneritt på http://steinsvikrittet.no
Start og målområdet er på Tysværvåg Idrettsanlegg (Troppene – grasbanen til Falkeid Idrettslag)
Kjøretid ca 25 min fra Haugesund, på E39 mot Stavanger. Ta av til høyre på Slåttevik følg skilting til
Idrettsanlegg, under broa og østover.
Etteranmeldinger kan gjøres. Vi har et tak på Ca 350 ryttere, men vurderer situasjonen og vil prøve å
få med alle. Blir det alderstrinn med mange påmeldinger vil vi måtte starte i flere puljer. Starttidene
kan derfor endre seg, men vi forsøker å holde planen.
De som av ulike årsaker ønsker at sine barn enten sykler i kortere eller lengre løype, melder fra om
dette ved henting av startnummer. Skulle du glemme dette, så er vi fleksible og ordner dette på start.
Kjøreplan:
11.40 Sekretariat åpner. Utlevering av startnummer, og etteranmeldinger. Vær tidlig ute.
13.00 Start Blå løype 0-4 år + premieutdeling (Ca tider: Syklistene klar fra 12.55)
13.20 Start Blå løype 0-4 år + premieutdeling (Ca tider: Syklistene klar fra 13.15)

Sensitivity: Internal

13.45 Start Grønn løype 5-6 år + premieutdeling (Syklistene klar fra 13.40)
14.10 Start Gul løype 7-10 år + premieutdeling (Syklistene klar fra 14.05)
14.50 Start Rød løype 11-12 år. (Tidtaking u/rangering) + premieutdeling (Syklistene klar fra 14.45)
Henting av startnummer:
Vær ute i god tid. Sett av god tid til parkering og klargjøring av sykler. Startnummer stripses foran på sykkelen.
Startnummer har fire farger identisk med løypenavn (Blå løype I og II har lik farge). De som av ulike årsaker ønsker at sine barn enten sykler i kortere
eller lengre løype, melder fra om dette ved henting av startnummer. Nok en gang, vær ute i god tid. Husk

hjelm!!!! Husk det er ikke tillatt

med støttehjul/sparkesykkel el. på Grønn, Gul og Rød løype.
Parkering:
Det er gode muligheter for parkering i nærområdet til Falkeid Idrettsanlegg. Det vil være både vakter og skilter som viser hvor en har mulighet til å
parkere. Det kan være nødvendig å måtte parkere litt fra selve startområdet. For de voksne kan det være lurt å ta med sykkel, og sykle sammen med
barna inn det siste stykket.
Det er viktig at ALLE respekterer vaktenes henvisning og skiltingen som vil være satt opp midlertidig denne dagen. På den måten får vi fin flyt i
arrangementet og vi slipper feilparkerte biler som kommer i veien for dere syklister, samt kø inn til området. Vær derfor tidlig ute!
Toaletter: Det er toaletter i garderobene på Falkeid huset.
Mat og drikkestasjoner:
Vi har drikke og litt å spise for de som deltar, dette blir kun i målområdet for blå-gul løype. For de som sykler 2 runder er det drikkestasjon i
målområdet ved runding halveis.
De som sykler den lange løypa bør i tillegg ha med drikkeflaske/vann på turen.
Premiering:
Alle barna som deltar får Medalje, samt Is fra Diplom Is, og en gave fra Haugesunds Avis etter ritta.. Premier deles ut like etter målpassering. Sørg for
at ditt barn får sin premie. Ikke opphold Dere unødvendig direkte i start og målområde. Gi plass for de som skal sykle. Men bli gjerne med å heie på
neste ritt  Premier trekkes også på startnummer. 
Ambulanse/førstehjelpspersonell:
Vi i Haugesunds Avis Barneritt, Falkeid IL rittet ønsker å sette fokus på sikkerhet. Vi har Røde Kors personell i startområdet. Ute i løypa vil vi jevnlig
ha vakter, disse vil anvise sykkeltraseen spesielt i kryss, samt dempe farten der det måtte være nødvendig. Vi har også to syklende vakter som blir
med rytterne rundt løypa, En foran og en til som sykler bak. Foreldre skal ikke sykle sammen med barna..
Servicestasjoner:
Spinn vil stille med servicestasjon i start/målområdet.
Master følge:
Det vil sannsynligvis bli kjørte “Master” foran alle barneritta. Her benyttes 4-hjuling, eller en voksen syklist benyttes.
Trafikksikkerhet:

HJELM ER PÅBUDT FOR ALLE SOM DELTAR.
Under hele arrangementet skal de ordinære trafikkregler følges.
Det er viktig å informere ungene før start om å opptre forsiktig både i forhold til med syklister og bilister/andre som kan dukke opp på veien.
Løypa blir godt merket slik at bilistane er observant på ryttarar i løypa.
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Vi har løypevakter i alle kryss, samt syklende vakter som følger barna rundt løypa.
Kiosk og matservering: Det vil være kiosker på anlegget samt mulighet for noe å spise i kafeen. Bland annet lapskaus og pølser. Vi har kortautomat
og Vipps.

Velkommen til alle 
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