37e “EPZ Omloop van Borsele” 2020
UCI Nations-Cup Junior-Vrouwen.
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37e “EPZ Omloop van Borsele” 2020
UCI Nations-Cup Junior-Vrouwen.
1. Algemene informatie

1.1 Informatie 37e EPZ Omloop van Borsele
Voor de elfde maal zal op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 april 2020:
De “EPZ Omloop van BORSELE" voor Junior-Vrouwen worden verreden.
Deze wedstrijd wordt voor de Junior-Vrouwen op vrijdag, zaterdag en zondag georganiseerd.
Start en finish zijn gelegen in ’s-Heerenhoek op de Kuijpersdijk (Gemeente BORSELE).
Vanuit oostelijke richting volgt u de A58 en neemt de afslag ’s-Heerenhoek N62 deze volgen tot de
definitieve afslag 's-Heerenhoek. Vanuit Rotterdam via Zierikzee bereikt u ten zuiden van Goes de
A58
Organisatie:
Stichting Wielercomité 's-Heerenhoek
Merietestraat 24, 4453 AM ’s-Heerenhoek
tel: +31 (0)113-352515 / +31 (0)6 21339351
Email: wch@zeelandnet.nl - omloopvanborsele@kpnmail.nl
Website: www.wielercomite-sheerenhoek.nl
Permanence:
Spek mie Stroop
Marktstraat 16
4453 AJ ’s-Heerenhoek
tel: 0113-351717
Vrijdag 24 april:
Junior-Vrouwen
16.45 uur
Zaterdag 25 april:
Junior-Vrouwen
10.30 uur
Zondag 26 april:
Junior-Vrouwen
10.30 uur
Kleed- en wasgelegenheid :
Kleedruimten sportzaal (zie kaartje)

14,2 km.

(Ind. Tijdrit)

72,9 km.

(Omloop 3 rondes à 24,3 km)

76,8 km.

(Rit in lijn)

1.2 Samenstelling organiserende organisatie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
Rondemiss
Live-Ticker

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Rinus de Winter
Sjaco Westdorp
Bert Timmerman
Jan Baaijens
John Martens
Fabian Franse
Jordy van Strien
Robert v/d Boom
Adrie Bruijnooge
Eric Voet
Anne van de Swaluw
Henk Busschers
Arno Witkam
Amber Joosen
Mieke Maartense

Heinkenszand
’s-Heerenhoek
's-Heerenhoek
’s-Heerenhoek
Goes
Kloetinge
‘s-Heerenhoek
‘s-Heerenhoek
Goes
’s-Heerenhoek
Kwadendamme
‘s-Heerenhoek
’s-Heerenhoek
’s-Heerenhoek
’s-Heerenhoek
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1.3 Overige informatie
Ziekenhuis:
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ)
’s-Gravenpolderseweg 114
Goes
Tel: 0113-234000

Politiebegeleiding:
LE-Nederland
Tel: 0900-8844

Geluidsvoorziening:
Sanrobi

: Zuiddorpe

Medische Dienst:
Ronde-arts:
Vrijdag:
Zaterdag
Zondag

: Dhr. Arnold - Brons
: Dhr. Jan Peene – Dhr. Arnold Brons
: Dhr. Arnold Brons -

E.H.B.O.
: Heinkenszand
Gezondheidscentrum : Laustraat 1, ‘s-Heerenhoek
Ambulance:
Sportdokters.nl
Neutrale Materiaalwagens:

Shimano 3x

Aansprakelijkheid:

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade, welke aan
deelnemers en/of aan derden wordt toegebracht. De eigenaren van alle bij de wedstrijd
betrokken motorvoertuigen dienen over een W.A.-verzekering te beschikken.

Milieu en Afval-zone:
Tijdens de EPZ Omloop van Borsele zal er veel aandacht gegeven worden aan het milieu. In
de nabijheid van start / finish zullen afvalbakken worden geplaatst voor gescheiden afval
inzameling; gele container voor plastic afval, groen voor groen/organisch afval en grijs
voor rest afval.
Deze zullen ook worden geplaatst op de zgn. ravitailleringspost, deze is te vinden net na
het verlaten van de bebouwde kom ‘s-Heerenhoek. Deze is ook voor de laatste 20 – 10 km.
Voor de renners zullen er op de Kuijpersdijk twee mobiele toiletten geplaatst worden.
We maken een dringende oproep aan de renners, ploegleiders, personeel en alle andere
aanwezigen in de race, geen vuilnis of materialen op de openbare wegen en of sloten te
werpen.

Vóór en na de bevoorrading zal een afval-zone worden opgericht.
Gelieve ons land schoon te houden!
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2. Samenstelling van de jury 24 tot 26 april 2020:
UCI President
Wedstrijdcomm. 1
Wedstrijdcomm. 2
Wedstrijdcomm. 3
Ass. Wedstr. leider
Aankomstrechter
Comm. 1 Rugnummers/Computer
Comm. Bezemwagen
Microfonist
Microfonist
Motorordonance
Motorrijder
Motorrijder/ Jury
Videofinish /Tijdswaarnemer

Isabel Fernandez
Pim Kroon
Joey Ermens
Colinda Vergouwen
Simone Manders
Richard Vermeeren
Honoré Pieters
Frans Reijnhoud
Laurens v.d. Klundert
Gerrie de Wael
Rinus Laurijssen
Freek Zwaagman
Erik Bos
George van der Sijpt

CADF Doping Control Officer
Consul District Zuid-West

Theo Gorissen

Koersdirecteur

Jan Baaijens

Koersdirecteur mobiel-nummer: +31 (0) 6 22975636

Permanence mobiel-nummer: +31 (0) 6 21339351
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3. Dagschema
3.1 Vrijdag 24 april 2020
Tijd
11.00 uur
12.00 – 14.00 uur
14.15 uur
15.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.45 uur

Activiteit
Opening Permanence
Uitreiken Rugnummers
Ploegleidersvergadering
Juryvergadering
Uitreiken radioapparatuur
Tekenen presentielijst – fietscontrole
Opstellen rensters volgens schema tijdrijden
Start tijdrit: Eerste etappe

Locatie
Spek mie Stroop
Spek mie Stroop
Spek mie Stroop
Spek mie Stroop
Kerkplein
Heerenstraat
Heerenstraat
Heerenstraat

Finish en huldiging 1e etappe zal plaats vinden op zaterdag 25 april 2020 voor de start van de 2e
etappe in de Heerenstraat.

3.2 Zaterdag 25 april 2020
Tijd
08.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.15 uur
10.30 uur
12.15 uur

Activiteit
Opening Permanence
Juryvergadering
Uitreiken radioapparatuur
Tekenen presentielijst - verzet controle
Huldiging 1e etappe Junior-Vrouwen
Opstellen rensters
Start wedstrijd Junior-Vrouwen 2e etappe
Finish en huldiging Junior-Vrouwen 2e etappe

Locatie
Spek mie Stroop
Spek mie Stroop
Paree
Kuijpersdijk
Heerenstraat
Kuijpersdijk
Kuijpersdijk
Kuijpersdijk - Heerenstraat

3.3 Zondag 26 april 2020
Tijd
08.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.15 uur
10.30 uur
12.30 uur

Activiteit
Opening Permanence
Juryvergadering
Tekenen presentielijst - verzet controle
Opstellen rensters
Start wedstrijd Junior-Vrouwen 3e etappe
Finish en huldiging

Locatie
Spek mie Stroop
Spek mie Stroop
Kuijpersdijk
Kuijpersdijk
Kuijpersdijk
Kuijpersdijk - Heerenstraat
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4. Wedstrijdreglement
4.1 Reglement
Art. 1 ORGANISATIE
De 37e EPZ Omloop van Borsele, hierna te noemen "de wedstrijd", wordt op vrijdag 24 april,
zaterdag 25 april en zondag 26 april 2020 georganiseerd door de:
STICHTING WIELERCOMITÉ ’s-HEERENHOEK hierna te noemen "de organisatie".
De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, nadere bepalingen en
instructies van de UCI. (Part 2 Road Races date 11-02-2020)
De wedstrijd is een wegwedstrijd, categorie meerdaagse UCI Nations Cup Junior- Vrouwen.
De organisatie is tevens houder van de wedstrijdlicentie van de U.C.I en de vergunningen en
ontheffingen van de overheden. Deze licentie, vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage
beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.
Art. 2 DEELNAME
UCI-regel 2.14.050:
Aan deze wedstrijd kan worden deelgenomen door internationale, nationale, districts-, clubploegen
en verenigingen. Een deelnemende ploeg dient te bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 renners,
behorende tot de categorie JUNIOR-VROUWEN. Deze wedstrijd maximaal 5 rijders.
De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van:
➢ De reglementen, bepalingen en instructies van de UCI en de organisatie.
➢ De te volgen route.
➢ Bij alle etappes is het rijden met transponders verplicht.
➢ Alle deelnemers ontvangen transponders van de organisatie bij inschrijving en moeten
tekenen voor ontvangst. Uitgeleende transponders dienen na afloop van de wedstrijd te
worden ingeleverd bij de organisatie. De licenties dienen hierbij als borg.
➢ In geval van dopingcontrole zal de organisatie er zorg voor dragen dat de juiste licentie bij de
CADF Officer zal komen.
De route wordt aangeduid door middel van richtingsborden.
De renners dienen de officiële route af te leggen, zoals vermeld in het draaiboek. Een renner die de
officiële route niet heeft afgelegd, komt niet in aanmerking voor de prijzen van de desbetreffende
etappe en zal, behoudens ten genoegen van de wedstrijdcommissarissen aangetoonde en door hen
aanvaarde overmacht, niet verder mogen deelnemen.
De organisatie stelt de wedstrijdleider, de wedstrijdcommissarissen en de begeleiders op de hoogte
als zich een routewijziging voordoet.
De licenties dienen voor aanvang van de 1e etappe te worden getoond bij de organisatie ter controle
van het door de UCI-KNWU aangewezen jurylid waarna de rugnummers beschikbaar worden gesteld.
Ook de ploegleiders /soigneurs / mecaniciens dienen in het bezit te zijn van een geldige licentie voor
het jaar 2020.
Art. 3 WEDSTRIJDSCHEMA
Het etappeschema luidt als volgt: Start en finish van de etappes zijn steeds in ‘s-Heerenhoek
1e Etappe
vrijdag 24 April
16.45 uur
tijdrit
14,2 km.
2e Etappe
zaterdag 25 April
10.30 uur
Omloop
72,9 km.
e
3 Etappe
zondag 26 April
10.30 uur
rit in lijn
76,8 km.

Attentie: in etappe 3 is er een spoorweg overgang bij KM: 27,4 zie route boek.

6

37e “EPZ Omloop van Borsele” 2020
UCI Nations-Cup Junior-Vrouwen.
Art 4 VERZET / VERSNELLING
2.2.023
De maximale toelaatbare versnelling voor junioren bedraagt:
➢ 7,93 meter / pedaalomwenteling. (b.v. 52 x 14)

Art 5 KLASSEMENTEN – PUNTEN UCI NATIONS-CUP
De navolgende klassementen / prijzen zijn van toepassing in de wedstrijd:
➢ UCI punten
UCI zijn te behalen volgens art: 2.14.054 UCI Nations Cup meerdaagse wedstrijd.
De eerste 20 renners in algemeen eindklassement behalen de volgende UCI-punten
Eindklassement
Plaats 1
Plaats 2
Plaats 3
Plaats 4
Plaats 5
Plaats 6
Plaats 7
Plaats 8
Plaats 9
Plaats 10

Punten
30
25
20
17
16
15
14
13
12
11

Eindklassement
Plaats 11
Plaats 12
Plaats 13
Plaats 14
Plaats 15
Plaats 16
Plaats 17
Plaats 18
Plaats 19
Plaats 20

Punten
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Voor iedere etappe zijn de volgende UCI-punten te behalen door:
De officieel eerste 6 gekwalificeerde rensters.
Etappe uitslag
Punten
Plaats: 1
6
Plaats: 2
5
Plaats: 3
4
Plaats: 4
3
Plaats: 5
2
Plaats: 6
1
➢ Etappe prijzen
o 1e etappe / tijdrit:
o 2e etappe / omloop:
o 3e etappe / rit in lijn:

UCI Schema Nations Cup Junior Vrouwen
UCI Schema Nations Cup Junior Vrouwen
UCI Schema Nations Cup Junior Vrouwen
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➢ ALGEMEEN INDIVIDUEEL KLASSEMENT / RODE TRUI (EPZ)
Het Algemeen Individueel Klassement op tijd wordt samengesteld aan de hand van door de
tijdwaarnemer(s) geregistreerde tijden van iedere renner in de etappes. Er wordt daarbij
tevens rekening gehouden met bonificaties en tijdstraffen.
In geval van gelijkheid van tijden in het Algemeen Individueel Klassement worden de
honderdsten van seconden die zijn geregistreerd tijdens de individuele tijdritten (met
inbegrip van de proloog) meegerekend in de totale tijd teneinde de renners met een gelijke
tijd te kunnen scheiden. Bij nieuwe gelijkheid of bij het ontbreken van individuele tijdritten,
zal het totaal van plaatsing cijfers behaald in de verschillende ritten de renners van elkaar
scheiden. In laatste instantie zal het plaatsingscijfer, dat door de betrokken renners behaald
werd tijdens de laatste etappe de doorslag geven.
➢ ALGEMEEN PUNTENKLASSEMENT / ORANJE TRUI (Martens Cleaning)
Het Algemeen Puntenklassement wordt samengesteld aan de hand van het aantal punten,
dat per etappe (inclusief de tijdrit) wordt toegekend. De punten zijn als volgt te verdienen:
1e plaats
2e plaats
3e plaats
20e plaats

20 punten
19 punten
18 punten enz.
1 punt

In het geval de punten in het Algemeen Individueel Puntenklassement geen beslissing
brengen zullen de volgende criteria worden gehanteerd om de renners te scheiden:
1. Het aantal etappeoverwinningen.
2. Het aantal eerste plaatsen in de tussensprints.
3. De uitslag in het Algemeen Individueel Klassement op tijd.
In geval van gelijkheid zijn het aantal behaalde eerste plaatsen beslissend.
➢ ALGEMEEN INDIVIDUEEL JONGEREN KLASSEMENT / WITTE TRUI (Holland Herstel Groep)
Het Algemeen Individueel Jongeren Klassement op tijd wordt samengesteld aan de hand van
door de tijdwaarnemer(s) geregistreerde tijden van iedere renner, die (geboren in 2003) in
de etappes. Er wordt daarbij tevens rekening gehouden met bonificaties en tijdstraffen.
In geval van gelijkheid van tijden in het Algemeen Individueel Klassement worden de
honderdsten van seconden die zijn geregistreerd tijdens de individuele tijdritten
meegerekend in de totale tijd teneinde de renners met een gelijke tijd te kunnen scheiden.
Bij nieuwe gelijkheid of bij het ontbreken van individuele tijdritten, zal het totaal van
plaatsing cijfers behaald in de verschillende ritten de renners van elkaar scheiden.
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➢ TUSSENSPRINTKLASSEMENT/ PAARSE TRUI (Scheldeoord -De Landing)
In de 2e etappe zijn er 2 tussensprints doorkomst na 1e ronde en doorkomst na de 2e ronde.
In de 3e etappe zijn er 3 tussensprints.
(volgens 2.6.019 Titel 2: Part 2 Road Races 11-02-2020)
• Tussensprint ter plaatse van Camping Scheldeoord te Baarland. Na 15,5 km.
• Doorkomst na grote ronde 57,2 km en doorkomst na 1e plaatselijke ronde 67,1 km.
Geklasseerde rensters worden per sprint respectievelijk 5, 3 en 1 punt toegekend en 3, 2 en 1
seconde bonificatie voor het individuele algemeen klassement (rode trui).
De sprints worden aangekondigd met de borden 1000m, 200m, 100m en op de finishlijn.
Bij een gelijke stand in het algemeen sprintklassement worden de volgende criteria, in
onderstaande volgorde, gehanteerd om het klassement op te maken:
1. Het aantal overwinningen van tussensprints;
2. De best geklasseerde renster in de laatste tussensprint;
3. Algemeen individueel klassement in tijd.
➢ ALGEMEEN PLOEGENKLASSEMENT
Het Algemeen Ploegenklassement wordt berekend op grond van de som van de drie beste
tijden door de ploegen behaalde resultaten in de Dag klassementen van de etappes. In het
geval dit geen beslissing brengt zullen de volgende criteria worden gebruikt om de ploegen
onderling te scheiden.
1. Door het aantal eerste plaatsen behaald in de Dagploegenklassementen.
2. Door het aantal tweede plaatsen behaald in de Dagploegenklassementen.
Volgt hieruit opnieuw geen beslissing, dan zullen de ploegen geklasseerd worden volgens de
plaats van de beste renner in het Algemeen Individueel Klassement.
Iedere ploeg die nog met minder dan drie renners deelneemt aan de wedstrijd wordt
uitgesloten van het Algemeen Ploegenklassement.
Om in aanmerking te komen voor de hierboven genoemde klassementen dient de gehele
wedstrijd te worden uitgereden.
Er zijn drie klassementen, die elk zijn voorzien van een eigen leiderstrui. Deze leiderstruien
zijn voorzien van een logo, waarop de reclame van de sponsor is vermeld. Het dragen van
deze leiderstruien tijdens de wedstrijd, met uitzondering van de tijdrit, is VERPLICHT.
Art. 6 BONIFICATIES
Aan het eind van iedere RIT IN LIJN worden bonificaties gegeven. Deze bonificaties worden
verrekend in het Algemeen Klassement.
Bonificaties finish 2e en 3e etappe:
1e plaats:
10 seconden;
2e plaats:
6 seconden;
e
3 plaats:
4 seconden;

Tussensprints:
1e plaats 3 seconden
2e plaats 2 seconden
3e plaats 1 seconde
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Art. 7 RUGNUMMERS
Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes vindt plaats op vrijdag 24 april 2020 vanaf:
12.15 tot 14.00 uur in de Permanence:
“Spek mie Stroop, Marktstraat 16, 4453 AJ ‘s-Heerenhoek.
De rugnummers dienen door de ploegleiders te worden afgehaald tegen inlevering van de geldige
licenties van de deelnemers. De rugnummers dienen goed zichtbaar naast elkaar op het shirt van de
deelnemer te worden opgespeld, het kaderplaatje dient goed zichtbaar aan de fiets te zijn bevestigd.
Art. 8 TIJDSLIMIET
In overleg met de jury en organisatie worden de renners die de aankomstlijn passeren met een
achterstand die groter is dan 15% van de gereden tijd van de winnaar van verdere deelname
uitgesloten. De tijdslimiet kan door de wedstrijdcommissarissen worden verhoogd.
De tijdslimiet in de 1e etappe (tijdrit) bedraagt 33%.
Art. 9 STARTVOLGORDE TIJDRIT
De startvolgorde in de 1e etappe (individuele tijdrit) wordt bepaald door de organisatie in overleg
met de wedstrijdleiding. Als 1e vertrekt de 5e renner van de laatste ploeg op de deelnemerslijst,
daarna de 5e renner van de voorlaatste ploeg etc. Vervolgens de 4e, 3e, 2e en 1e renner van iedere
ploeg.
De renners starten om de minuut.

Het rijden met transponder is verplicht.
Art. 10 JURYVERGADERING
De juryvergaderingen vinden plaats in Spek mie Stroop Marktstraat te ‘s-Heerenhoek.
De tijdstippen en plaats staan vermeld in het programmaoverzicht per wedstrijddag.
Art. 11 PLOEGLEIDERSVERGADERING
De ploegleidersvergadering vindt plaats op vrijdag 24 april 2020, om 14.15 uur in:
Spek mie Stroop Marktstraat te ‘s-Heerenhoek.
Eventueel volgende ploegleidersvergadering wordt vastgesteld door de voorzitter van de jury. (zie
dagindeling)
De ploegleiders zijn VERPLICHT om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.
Art. 12 OPSTELLEN VAN DE DEELNEMERS
De deelnemers stellen zich tenminste 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd op en dienen hierbij
de aanwijzingen van de wedstrijdleider c.q. microfonist op te volgen.
Ze tekenen tevens de presentielijst.
Art. 13 VOLGORDE VOLGWAGENS. - VOLGERSKARAVAAN
Voor zover bevoegd en daartoe voorzien van Deelnemers strook en ontvanger, stellen de voertuigen
in de volgerskaravaan zich bij alle ritten m.u.v. de tijdrit op de Kuijpersdijk op.
Het meerijden in deze volgerskaravaan door niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij
zullen na overleg met de wedstrijdleiding, door het begeleidende politiekorps worden verwijderd.
De BEZEMWAGEN (laatste wagen van de volgerskaravaan) is herkenbaar aan een GROENE VLAG en
een voor op de auto aangebrachte bezem.
Art. 14 VERZORGINGSLOCATIE
Na de finish van elke etappe wordt een plaats vrijgehouden, die uitsluitend bestemd is voor de auto’s
van de soigneurs / verzorgers van de deelnemende ploegen.
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Art. 15 VERKEERSREGLEMENT
Alle deelnemers en functionarissen in de volgerskaravaan dienen zich te houden aan de wettelijk
geldende regels/verkeersvoorschriften en zoveel mogelijk rechts van de weg te rijden. Bij het niet
onmiddellijk opvolgen van aanwijzingen c.q. opdrachten van de politie en/of wedstrijdleiding kan
uitsluiting voor deelname of begeleiding volgen.
DENK TE ALLEN TIJDE AAN DE VEILIGHEID VAN UZELF EN ANDEREN.
Het gebruik van MEERTONIGE HOORNS is TEN STRENGSTE VERBODEN.
Alle deelnemende voertuigen in de wedstrijdkaravaan dienen een geldige W.A.-verzekering te
bezitten.
Art. 16 RADIO-TOUR
K.N.W.U. Radio tour: frequentie Mhz 155.9375
De Nederlandse volgwagens dienen te zijn voorzien van eigen radiocommunicatieapparatuur.
Art. 17 HULDIGINGEN
Voor een goed verloop van de ceremonie protocollaire dienen zich direct na afloop van een etappe,
uitgezonderd de tijdrit, bij de aankomstlijn voor de huldiging te melden:
-

De eerste 3 renners van de etappe.
De leider in het algemeen individueel klassement (bij huldiging eindklassering eerste 3
renners).
De leider in het algemeen individueel puntenklassement.
De leider in het algemeen individueel jongerenklassement.
De leider in het tussensprintklassement.
De winnaars eind-ploegenklassement.
Na de laatste etappe wordt ook het leidende land in de Nations Cup gehuldigd.

Indien een renner leider is in meerdere klassementen, dan wordt de leiderstrui in de daarop
volgende etappe gedragen door de eerstvolgende geklasseerde renner.
Bij de bepaling van de diverse klassementen dient de volgende rangorde te worden genomen:
1 Trui algemeen klassement – 2 Trui puntenklassement – 3 Trui jongerenklassement.
4 Trui tussensprintklassement.
Art. 18 MATERIAAL /KLEDING /PERSOONLIJKE VERZORGING
De deelnemers, die met ondeugdelijk materiaal en / of kleding aan de start verschijnen kunnen door
de wedstrijdleider van verdere deelneming worden uitgesloten.
Het dragen van een "harde schaalhelm" is verplicht.
Art. 19 AANSPRAKELIJKHEID
De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, voor,
tijdens of na de wedstrijd overkomen.
Alle in de wedstrijdkaravaan opgenomen voertuigen dienen een geldige W.A.-verzekering te
bezitten.
Art. 20 BESLISSINGEN
Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen
of vinden sancties plaats tegen de betreffende begeleider.
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslissen m.b.t.
- wedstrijd technische aangelegenheden: de wedstrijdcommissarissen.
- de organisatorische aangelegenheden: de organisatie.
Art. 21 STRAFFEN
Straffen worden toegepast volgens de normen van de U.C.I.
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4.2 Prijzenschema’s
Tijdens de wedstrijd geldt het UCI Prijzenschema cat. Junior-Vrouwen Nations-Cup
1e - 2e en 3e Etappe totaal € 910,-- per etappe
1e prijs
€ 175,2e prijs
€ 100,e
3 prijs
€ 75,4e prijs
€ 60,5e prijs
€ 50,e
6 prijs
€ 50,7e prijs
€ 50,e
8 prijs
€ 50,9e prijs
€ 50,10e prijs
€ 50,e
e
11 t/m 20
€ 20,-

PRIJZEN EINDKLASSERING totaal € 895,-Algemeen Individueel Klassement
1e pl. – Rode trui
2e pl.
3e pl.
4e pl.
5e pl.
6e pl.
7e pl.
8e pl.
9e pl.
10e pl.
11e pl. t/m 20e pl.

€ 150,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 25,00

Algemeen puntenklassement
Alg. ind. jongeren klassement
Alg. Tussensprintklassement

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

Prijzen per tussensprint.
1e € 15,00 2e € 10,00 3e € 5,00
Algemeen ploegenklassement
1e plaats
2e plaats
3e plaats

€ 25,00
€ 15,00
€ 10,00

Alle prijzen worden tussen 4 en 6 weken na de wedstrijddatum naar betreffende bank- of
girorekening overgemaakt.
De rekeningnummer-account dient door u voorafgaand aan organisatie te worden verstrekt.
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5.1 Detail map dorp ‘s-Heerenhoek

P
7

6A

3

8

2
4

P

1

5

6B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Permanence.
Jury.
Kleedruimten – Douches.
Start en finish.
Eerste Hulp (EHBO) Medical Care – Anti Doping Control.
6A vrijdag Kerkplein - 6B zaterdag/zondag Firma Paree Uitgifte/inname radioapparatuur.
Afleiding materiaal auto’s.
Anti Doping Control.
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