District kampioenschap Tijdrijden van Zuid-Holland op 22 mei 2019.

District Kampioenschap Tijdrijden Zuid-Holland en Regio
Kampioenschap Noord- en Zuid-Holland Vrouwen Zevenhuizen
2019.
Gebied Eendragtspolder te Zevenhuizen.
Op woensdagavond 22 mei 2019 organiseert Stichting Wieleracademie Lansingerland het
District Kampioenschap Tijdrijden Zuid-Holland voor Nieuwelingen, Junioren, Masters 30+,
Amateurs/Sportklasse, Beloften, Elite-Mannen en het Regio Kampioenschap Noord- en ZuidHolland voor Nieuwelingen-Meisjes, Junioren-Dames en Vrouwen.

Wedstrijdindeling District Kampioenschap Tijdrijden en Regio
Kampioenschap Noord- en Zuid-Holland Vrouwen Zevenhuizen
22 mei 2019.
Wedstrijd is goedgekeurd door consul van de K.N.W.U van District Zuid-Holland.
Toelichting op werkwijze:
Inrijden op de buitenwegen van het parcours, niet mogelijk om op het parcours in te rijden.
Lengte parcours: 5,4 km
• Amateurs/Sportklasse
2 ronden
• Masters 30+
2 ronden
• Nieuweling-meisjes
2 ronden
• Nieuwelingen
2 ronden
• Junior-Vrouwen
3 ronden
• Junioren
3 ronden
• Vrouwen
3 ronden
• Beloften
3 ronden
• Elite Mannen
3 ronden
Aanvang van de wedstrijd 17:00 uur
Einde wedstrijd ongeveer 21:00 uur
De startvolgorde via indeling van de KNWU
Permanence: Jurytoren Willem-Alexander Baan, Nely Gambonplein 1, 2761 EH te Zevenhuizen.
Kleedgelegenheid: Kleedkamers Willem-Alexander Baan, Nely Gambonplein 1, 2761 EH te
Zevenhuizen.
Start/Finish: Willem-Alexander Baan, Nely Gambonplein 1, 2761 EH te Zevenhuizen.
Algemeen:
• De organiseerde stichting is niet aansprakelijk voor schade of vermissing in welke vorm dan
ook.
• U dient de kantine van de permanence schoon achter te laten.
• U dient uw eigen afval zelf op te ruimen.
• Er kan niet worden bijgeschreven.
• EHBO is op het parcours aanwezig.
• De rugnummers hoeven na de wedstrijden niet weer te worden ingeleverd.
• Het is niet toegestaan fietsen in de hal van de permanence en de kantine te plaatsen. Deze
worden verwijderd en zullen buiten worden gezet op verantwoordelijkheid van de eigenaar.

•
•

Toiletgelegenheid bevindt zich in de nabijheid van start en finish.
U dient tijdens de wedstrijd rekening te houden met mogelijk tegemoetkomend verkeer.

Parkeren:
• Parkeren nabij de permanence. Volg hiervoor de borden.
• U dient de aanwijzingen van de verkeerregelaars op te volgen.
• Het is niet toegestaan in de berm te parkeren van het gehele Eendragtspolder gebied.
• Parkeren mag geen belemmering zijn voor het normale verkeer en is niet toegestaan bij de
aangrenzende bewoners en bedrijven. Bij het niet naleven van deze regels kan er door de
Politie bekeurd worden.
Jury:
•
•
•
•
•
•

U dient de regels van de KNWU juryleden stipt op te volgen.
U dient op tijd aan het vertrek te staan.
Rugnummers dienen rechts opgespeld te worden.
De route zal d.m.v. borden worden aangegeven.
Tijdens de wedstrijd zal door de jury gecontroleerd worden op diverse punten van het
parcours en d.m.v. brommer of motor.
Huldiging en Prijsuitreiking na elke categorie nabij start en finish.

Juryopstelling 2019:
Voorzitter:
Wedstrijdcommissaris 2/Secretaris:
Wedstrijdcommissaris 3/Starter:
Tijdwaarnemer:
Commissaris Tijdschrijver:
Commissaris:
Commissaris:
Commissaris:
Commissaris Motor:
Microfonist:

Dhr. T. van der Leist
Dhr. T. Ouwerkerk
Dhr. A. Korendijk
Dhr. C. Gelderblom
Mevr. N. Albers
Dhr. H. de Vetten
Dhr. K. Gelens
Dhr. F. Fermont
Dhr. E. Bos
Dhr. H. van der Linden

Consul:

Dhr. A. Gelderblom

DK ZH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Starttijd
Vanaf 17:00
Nader te bep.
Nader te bep.
Nader te bep.
Nader te bep.
Nader te bep.
Nader te bep.
Nader te bep.
Nader te bep.

Aantal ronden
2 Ronden
2 Ronden
2 Ronden
2 Ronden
3 Ronden
3 Ronden
3 Ronden
3 Ronden
3 Ronden

Categorie
Amateurs/Sportklasse
Masters 30+
Nieuweling-Meisjes
Nieuwelingen
Junior-Vrouwen
Junioren
Vrouwen
Beloften
Elite

Afstand KM
10,8
10,8
10,8
10,8
16,2
16,2
16,2
16,2
16,2

De organisatie Stichting Wieleracademie Lansingerland en een grote groep enthousiaste vrijwilligers,
zullen er alles aan doen om U op 22 mei 2019 zo goed mogelijk te ontvangen op het fraaie parcours
in de Eendragtspolder in het gebied van Zevenhuizen en de prachtige permanence van de WillemAlexander Baan. Gezien de ligging van het parcours verwachte wij een record aantal inschrijvingen.

Vanaf 16:00 uur kunnen de rugnummers worden opgehaald bij de inschrijftafel in de permanence
van de Jurytoren Willem-Alexander Baan, Nely Gambonplein 1, 2761 EH te Zevenhuizen op vertoning
van de originele licentie(bij het niet kunnen tonen van de originele licentie kunt u niet starten):
• De rugnummers dienen rechts te worden opgespeld.
• De rugnummers hoeven na de wedstrijden niet weer te worden ingeleverd.
Website organisatie:
Mailadres organisatie:
Informatie via website:
Inschrijven via MijnKnwu:
Website KNWU:

http://www.dktijdrijdenzuidholland.nl
info@dktijdrijdenzuidholland.nl
http://www.dktijdrijdenzuidholland.nl
mijnknwu.knwu.nl
www.knwu.nl

Namens de organisatie wensen wij U een fijne, spannende en sportieve avond toe en hopen op een
geslaagd evenement.
Voorzitter
Stichting Wieleracademie Lansingerland

