
2019 – Festvågrittet/RM 2019, 3 ritt, 2 

dager. Rittinvitasjon 

linken til resultatene og livestream vil være som følgende:  

2019 - Festvågrittet, Rønviktempoen, https://live.eqtiming.no/  

 

2019 - Festvågrittet, Gateritt, https://live.eqtiming.no/ 

2019 - Festvågrittet, Fellesstart, https://live.eqtiming.no/  

 

Følg rittet live med appen EQlive     

 

 

2019 – Festvågrittet, 3-ritt over 2 dager  

Bodø CK ønsker velkommen til ritthelg i Bodø den 4-5.mai 2019. Vi gjentar 

suksessen med urbant gateløp i tillegg til tradisjonell motbakketempo.   Rittet har 

status som regionsmesterskap og rankingritt i NCF og mastercup.  Det er 

selvfølgelig mulig å kun delta på fellesta rten søndag, men da bare i turklasser som 

starter litt etter aktivklassene.   Merk krav om aktivlisens og draktregler skal følges 

for å delta i aktivklassene.   

Påmelding til hele ritthelgen gir påmelding til alle øvelser for aktiv/ master 

klassene.   

Det er også mulig å melde seg på kun fellestarten, men da bare i turklassene, ikke 

aktivrittet. 

Barn/ unge fra 6 år og oppover kan delta på gaterittet - Sparebanden 

rekrutteringsritt.  

 

Det blir sammenlagtresultat og individuell premiering i  alle tre øvelsene.    

 

Startnummer kan hentes på Peppes pizza fredag  3.mai kl 19:30-21:00, eller senest 

en time før start i startområdet til alle ritt.    

https://live.eqtiming.no/48276
https://live.eqtiming.no/48285
https://live.eqtiming.no/48285
https://live.eqtiming.no/48284
http://www.eqtiming.no/downloads/categories/android/
http://www.eqtiming.no/downloads/categories/android/


Individuelle starttider til tempoen  finner man under deltakeroversikten på 

arrangementet fra fredag kl 18.   

Lørdag – Rønvikfjelltempoen & Gateritt   

kl 10:00 Tradisjonell motbakketempo, individuell start med 30 sek 

mellomrom. Løypen er på 1,3 km.  Start ved Prix på Volden og målgang p-plassen 

ved turisthytten på Rønvikfjellet..   

https://ridewithgps.com/routes/27600516  

 kl 18:00 Gateritt og Sparebanden rekrutteringsritt 

https://ridewithgps.com/routes/26979486  

Startrekkefølge, klasser og distanser:  

M/K 6-9  Rekruttering – maks 15 minutter.    

M/K 10 & M/K 11-12 10 min + 1 runde  

M/K 13-14 & K 15-16 & K 50+ & M 60+  15 min + 2 runder   

M 15 -16 & M 50-59 25 min + 2 runder  

K Junior, K Senior & K 30-49  25 min + 2 runder  

M Junior, M U23, M Senior & M 30-49 40 min + 2 runde  

 (Ryttere som blir tatt igjen med en runde tas ut).   

Søndøg - Festvågrittet starter ved Kiwi iJernbaneveien fra kl. 10:00   

Kl 10:00 - Aktiv M/K, Jr/Sr, M 15/16, Master, tur/retur  Festvåg og målgang ved 

Bopro i Klinkerveien. (53,3 km). https://ridewithgps.com/routes/28819259  

Kl 10:05 - Tur starter og sykler 53,3km  

Kl 10:05 - Para starter og sykler 20 km   

Kl 10:10 - M/K 13/14 + K 15/16 som sykler til golfbanen på Myklebostad, og så 

retur til Bopro (20km). https://ridewithgps.com/routes/28823582   

Kl 10:15 - M/K 10-12 år starter og sykler ut på Burøya så til Mindsenteret/ Bratten 

for så retur til Bopro (6,9 km) https://ridewithgps.com/routes/28823537   

Det kjøres masterbil for hver pulje, samt leder/dommerbil i a lle klasser (ikke 

lederbil i tur).  Lede-MC i paraklassene.  Nøytral service følger etter alle felt.   

Det tillates ikke med følgebiler i felt.    

https://ridewithgps.com/routes/28823582
https://ridewithgps.com/routes/28823582
https://ridewithgps.com/routes/28823537


Vi kjører sammenlagtpremiering for de som er aktivryttere og med  på alle øvelsene.  

Det vil bli utført gir og vektkontroll.  

Garderober Stamina, City Nord (inngang C) eller Royal Arkaden (Radisson Blu)   

For mer info, kontakt: info@bodo-ck.no  

  

Her finner du løypekart og profil: 

Rønvikfjelltempoen er 1,3 km lang og med 114 høydemeter.  

https://ridewithgps.com/routes/27600516   

Gaterittet er rundbane på ca 1400 meter  https://ridewithgps.com/routes/26979486   

Aktiv Elite M/K Jr/Sr, M/K 15/16, Master alle klasser og tur, 53,3km 

https://ridewithgps.com/routes/28819259   

M/K 13/14, 20km https://ridewithgps.com/routes/28823582   

M/K 10-12 6,9 km https://ridewithgps.com/routes/28823537   

opptil 12 år gratis  

13-16 kr 250,- for ritthelgen 

17-99 kr 600,- for ritthelgen  

Turritt 15-99 år kr 250,-  

  

Krav om aktivlisens for deltakelse i aktiv/ masterklasser.   

Leie EMIT-brikke kr 100,-  

  

Påmeldingen stenger 30.april 2019 kl 12:00.  

Etterpåmelding stenger 4.mai 2019 kl 23:59 (400,- ekstra).  

  

Rittet følger NCF sine regler, men arrangør forbeholder seg retten til å slå sammen 

klasser under 10 deltakere.  

  

Premiering:  

topp 3 Klassevinnere tempo, medalje    

topp 3 Klassevinnere gateritt - medalje   

topp 3 Klassevinnere fellesstart - medalje    

 

https://ridewithgps.com/routes/27600516
https://ridewithgps.com/routes/26979486
https://ridewithgps.com/routes/28819259
https://ridewithgps.com/routes/28819259
https://ridewithgps.com/routes/28823582
https://ridewithgps.com/routes/28823582
https://ridewithgps.com/routes/28823537

