Technische gids KNWU tijdrit
9 mei 2019
Start/Finish Odoornerveen nabij brug Zuidzijde 17
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Doelstelling
De commissie Wegsport zal in 2019 met medewerking van regionale organisaties een
tijdritcompetitie gaan organiseren voor Nieuwelingen en Junioren (m/v).
De tijdritcompetitie 2019 wordt verreden als een landelijke competitie, verdeeld over minimaal 3
voorwedstrijden (1 in noord-, 1 in midden- en 1 in Zuid-Nederland) in de maanden april en mei
De competitie wordt afgesloten met een finaleweekend later in het seizoen. Voor deze finale zijn de
eerste 5 Nederlandse renners/rensters per categorie per voorwedstrijd geplaatst.
De tijdrit Odoornerveen geldt als landelijke voorwedstrijd voor Noord-Nederland.
Samenstelling van het deelnemersveld in deze wedstrijd:
Nieuwelingen, Nieuweling-Meisjes, Junioren en Junior-Vrouwen licentiehouders (de tijdrit
competities geldt alleen voor deze categorieën !)
Daarnaast is de wedstrijd open voor diverse ander licentie categorieën en KNWU
basislicentiehouders.
Met het organiseren van deze tijdrit levert W.V. Meteoor Assen-Roden haar bijdrage aan de door de
KNWU geformuleerde beleidsdoelstellingen “het verhogen van de interesse en daarmee een
kwalitatieve impuls te geven aan de discipline tijdrijden op de weg”.
Tevens is de tijdrit een uitstekend leer- en meetmoment voor jonge renners.
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Programma
17.00 uur
Permanence geopend. Na-inschrijving kan in de permanence tot 15 minuten voor de start.
Inschrijven gaat via mijn KNWU tot 3 dagen van te voren. Na-inschrijving is alleen mogelijk voor de
basislicentiehouders totdat het aantal maximale deelnemers van 100 bereikt is.
Permanence is gevestigd in Dorpshuis “de Miet” Zuidzijde 16C Odoornerveen.
18.30 uur
Start tijdrit. Startlijsten met startvolgorde en exacte starttijden worden 2 dagen voor aanvang van de
tijdrit gepubliceerd op de KNWU-site. Tijdsinterval tussen start van de renners bedraagt 1 minuut.
Iedere deelnemer dient zich 10 minuten voor aanvang van zijn tijdrit te melden bij de start. De jury
zal dan o.a. de rugnummers, materiaal waaronder transponder controleren en indien van toepassing
verzetscontroles uitvoeren.
De start is ter hoogte van op de Noordzijde ter hoogte van perceel nr. 20. Opstellen op kruising
Noordzijde – Manhowijk.
De finish is op de Noordzijde, nabij de brug ter hoogte van perceel Noordzijde 17.
±20.35 uur
Verwachte finish laatste deelnemer.
±21.00 uur
Prijsuitreiking op de brug tussen start en finish.

Parcours
Lengte van het parcours is 15,00 km
Start/Finish is in Odoornerveen nabij de brug bij Zuidzijde 17 op de Noordzijde. Parcours wordt met
de klok mee (rechtsom) verreden.
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Algemene Informatie

Inschrijven
Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige KNWU licentie 2019.
Inschrijven via website www.knwu.nl. Algemene informatie: www.meteoor-assen-roden.nl
Een werkende transponder is verplicht, eventueel kan deze bij de jurywagen worden gehuurd.

Aanrij route kleedgelegenheid & parkeermogelijkheid deelnemers naar de start.
Start

Dorpshuis de Miet
Adres:
Noordzijde 20,
7874 TJ Odoornerveen
Permanence:
Uitgifte rugnummers:
Dorpshuis de Miet
Zuidzijde 16
7874 TD Odoornerveen

parkeren
Start

Parkeergelegenheid:
Op weiland achter Dorpshuis ‘De Miet’. Alleen indien deze parkeerplaats vol is kan er op aanwijzing
van de verkeersregelaars elders in de berm geparkeerd worden.
Aanrijden:
Alleen via Zuidzijde, Noordzijde van het kanaal is onderdeel van het parcours !

Opstellen voor de start
De deelnemers worden
verzocht zich uiterlijk 10
minuten voor de start zich te
melden bij de start.
De jury zal hier o.a. de
deelnemerslijsten,
rugnummers, materiaal
waaronder transponder
controleren en indien van
toepassing
verzetscontroles
uitvoeren.

START en FINISH:
De start en finish zijn aan de Noorderzijde. Tussen de start en finish zit een voldoende afstand zodat
de gefinishte renner kan uitrollen en de start niet doorkruist.
De wedstrijden worden verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten,
nadere bepalingen en instructies van de UCI en de KNWU. De deelnemers/deelneemsters worden
geacht op de hoogte te zijn van deze reglementen en aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
Zorg zelf voor parcours kennis en verken de route !
U zult niet de eerste zijn die tijdens een tijdrit de verkeerde afslag neemt !
RUGNUMMERS :
Het uitreiken van de RUGNUMMERS vindt plaats vanaf 17:00 uur in dorpshuis de Miet.
KLEED- en WASGELEGENHEID:
Bevinden zich in dorpshuis de Miet. De deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid
schoon te houden en afval in de daarvoor bestemde (afval)bakken te deponeren. Er mogen
GEEN fietsen mee naar binnen worden genomen.
VERKEER:
Het negeren van aanwijzingen van de organisatie kan leiden tot een startverbod of uitsluiting van de
wedstrijd.
MEDISCHE VERZORGING:
Bij de start/finish zal er EHBO aanwezig zijn. Mocht er elders op het parcours medische verzorging
nodig zijn dan zal de EHBO zo snel mogelijk ter plaatse worden gebracht.
- Wilhelmina-Ziekenhuis, Europaweg-Zuid 1, 9401 RK te Assen, tel. 0592 - 325 555
- REFAJA-Ziekenhuis, Boerhaavestraat 1, 9501 HE te Stadskanaal, tel. 0599 - 65 46 54
- Scheper-Ziekenhuis, Boermarkeweg 60, 7824 AA Emmen, tel. 0591- 691911
VERANTWOORDELIJKHEID:
De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of gevolgen van ongevallen,
schade, diefstal of zoekraken van eigendommen van deelnemers, volgers of publiek op of aan het
parcours, voor, tijdens of na de wedstrijd. In gevallen waarin dit reglement niet
voorziet, beslist m.b.t. de wedstrijd technische aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen,
en m.b.t. organisatorische aangelegenheden de organisatie.
EREPRIJZEN:
De eerste drie aankomende per categorie worden gehuldigd op de brug tussen start en finish.
Prijswinnaars dienen zich in wielertenue bij de huldiging te melden. Tijdens de huldiging mogen geen
brillen of petten gedragen worden.
ANTI-DOPINGCONTROLE:
Iedere renner dient direct na de finish te controleren of hij zich moet melden voor de
antidopingcontrole.
Ook niet gefinishte renners dienen dit te controleren. Antidopingcontrole wordt bekendgemaakt
via de speaker en een aanplakbiljet op de jury bus bij start/finish.
Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd
genomen of inden anderszins sancties plaats tegen de betreffende begeleider.
KNWU KAMPIOENSCHAP WEG district NOORD, Gieten
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Jury opstelling

Voorzitter
Wedstrijdcomm. 2 / Secretaris
Wedstrijdcomm. 3 / Starter
Aankomstrechter
Tijdwaarnemer
Commissaris
Microfonist

Maurice Nijmeijer
Daan Brand
Sanne Briggeman
Nel Hadderingh
Luitsen Regtop
Jacob Nieborg
Rikus Bartol

Hoogeveen
Bedum
Hoogezand
Emmen
Assen
Hoogezand
Gieten

Telefoonnummer organisatie:
Ina Stoffers:

06-15435937

