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TOSKASKABET – RITTET MED MEDVINDSGARANTI 
 
Samarbeidspartner: 
Score A/S 
 

 
 
 
TOSKASKABET 2020 INFORMASJON 
 
Rittdato 
Torsdag 20.08.20 fra kl. 18 
 
Påmelding 
Link til påmelding: https://signup.eqtiming.com/?Event=TOSKaskabet 
Påmeldingen er åpen frem til Tirsdag 18.08.20 kl 18. Grunnet Covid-19 forskrift er det ikke anledning 
for etterpåmeldinger. Plass til 180 deltakere. 
 
Startkontingent 
20.06.20-18.08.20: 200,- 
 
Helårslisens eller enganglisens til NCF kr. 150,-  
 
Seeding/Startoppsett 
Etter at påmeldingen er stengt vil Rittkomitè gjennomføre seeding. Start tidspunkt vil bli opplyst 
Onsdag 19.08.20 på EQ timing sine sider. 
 
Start tidspunkt 
Første startende går ut kl 18.00, og så følger rytterne på med ett minutts mellomrom. Husk å komme 
til startområdet i god tid. 
 
Løype 
Se Strava-segment: TOSKaskabet 2016  - https://www.strava.com/segments/12872177  



 
Trasé: Randaberg stadion – Tungenes – Sandeveien til «busskuret» – Børunden mot klokka – tilbake 
til Randaberg stadion. 
 
Klasser 
TOSKaskabet vil ha tre klasser: Tempo (inkl. racer med tempobøyle), Racer og MTB (MTB, Hybrid og 
Cyclocross). Ved for lav påmelding i sistnevnte klasse kan den bli slått sammen med klassen for 
landeveissykkel. 
 
Tidtakning og resultater 
Det vil bli benyttet elektronisk tidtakning, levert av EQ Timing. Resultatene vil bli publisert 
umiddelbart på deres hjemmesider, og så raskt som mulig her og på turritt.com. 
 
Sikker gjennomføring av arrangementet (Covid-19) 
Inntil videre er retningslinjene slik at publikum ikke ønskes i start/målområdet. 
Deltakere/støtteapparat/funksjonærer som har luftveissymptomer må ikke stille på rittdagen. 
Oppvarming til rittet bør skje i området rundt Randaberg sentrum, ikke nede ved start/målområdet. 
 
Endringer i retningslinjer kan forekomme før rittet gjennomføres. Publisering av dette vil bli gjort på 
https://2sk.no/ritt/toskaskabet/ 
 
Parkering 
Vi vil anmode om å parkere på parkeringsplassen ved Randaberg Forsamlingshus i Randaberg 
Sentrum, og sykle den lille bakken ned til startområdet. 
 
Trafikksikkerhet 
Vi vil ha vakter utplassert i utsatte kryss, for å sørge for at rittet blir gjennomført på en sikker måte. 
Rittet foregår allikevel på åpne veier, og det betyr at gjeldende trafikkregler skal overholdes. Brudd 
på disse kan føre til fare for liv og helse og resultere i diskvalifikasjon. 
 
Kontakt 
e-post: post@tastaosk.no 


