Technische Gids

Endurance wedstrijden
Amsterdam

Zondag 4 November

Alkmaar

Zondag 11 November

Apeldoorn

Zondag 18 November

Inschrijven, uitgifte rugnummers:

08.00 uur open

Baan open voor training:

09.00 uur

Aanvangstijd:

10.00 uur

Verwachte eindtijd
eindtijd:

15.00 uur
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Algemene informatie
Organisatie Comité
Libema Profcycling:
Amsterdam:
Alkmaar:
Apeldoorn:

Rens Kamphuis
Bruno Walrave / Lex van Deijl
Trudi Boekel
Hans van Bon

Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU)
Coördinator KNWU:
René Kos
Locatie:
Locatie:
Locatie:

Velodrome Amsterdam
Sportpaleis Alkmaar
Omnisport Apeldoorn

College van Commissarissen
en Officials

Amsterdam 4/11

Alkmaar 11/11

Apeldoorn 18/11

Voorzitter
Com. Secretaris
Com starter
Aankomstrechter
Com. Computer
Com. Rondebord
Microfonist
Videofinish/mylaps

Theo vd Leist
Nico Knol
Wilbert van alphen
Ruud Kulsdom
Koos van staveren

Theo vd Leist
Nico Knol
Mats dekker
John burger
Dirk Pascha

Jan burger
Koos van staveren

Jack borsjes
Leo koorn

Martin Bruin
Nico Knol
Edwin Cruijssen
Erik Nieswaag
Leo vd Linden
Gerrit Roelofsen
Jan burger
Jan Kremer

Anti-Doping Controle - Dopingautoriteit Nederland
Postbus 5000, 2900 EA Capelle a/d Ijssel Nederland Tel. +31(0)10-2170191, Fax +31(0)10-2170199
Medische assistentie:
Amsterdam:
Alkmaar:
Apeldoorn:
Permanence:

EHBO ter plekke aanwezig, Organisatie later bekend
EHBO ter plekke aanwezig, Organisatie later bekend
Instituut van der Meer
Velodrome Amsterdam
Sportpaleis Alkmaar
Omnisport Apeldoorn

Ziekenhuis
Alkmaar:
Amsterdam:
Apeldoorn:

Ziekenhuis Alkmaar MCA 072-5484444
Vu Medisch centrum, Amstelveenseweg 587 020-4443636 of 112
Gelre Ziekenhuis Apeldoorn 055-5818181

Politie
Brandweer

Alarmnummer 112
Alarmnummer 112

Organisatie en vergunningen
De Track Series Endurance worden verreden op zondag 4 november (Amsterdam), zondag 11 november
(Alkmaar) en zondag 18 november (Apeldoorn) en georganiseerd door Libema Profcycling, de Baancie van de
AR & TV De Adelaar, Baancie WV Alcmaria Victrix, ASC OLYMPIA, Het Velodrome Amsterdam en de Koninklijke
Nederlandse Wielren Unie (KNWU). De organisatie is houder van de wedstrijdlicentie en de vergunningen.
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Wedstrijdinformatie
Deelnemers
De deelname staat open voor renners uit de volgende categorieën:
• Nieuwelingen
• Nieuwelingen Meisjes
• Junioren
• Junioren dames
• Elite/ beloften/ amateurs/ sportklasse
• Elite/ beloften/ amateurs/ sportklasse Vrouwen
In Amsterdam kunnen in elke categorie maximaal 20 renners deelnemen. In Apeldoorn en Alkmaar kunnen
maximaal 24 renners deelnemen. Bij meer dan het maximaal aantal beslist de jury over het aanwijzen van de
renners, of het mogelijk uitbreiden van de series. In de basis geldt volgorde van inschrijving.
Buitenlandse deelname zal worden toegestaan.

Deelname en inschrijven
De Track Series bestaan uit drie wedstrijddagen verdeeld over Amsterdam, Alkmaar en Apeldoorn. Er wordt
gewerkt met een eindklassement over de drie wedstrijden. Het is mogelijk om per wedstrijd deel te nemen,
echter is een klassering in het eindklassement alleen mogelijk door alle drie de wedstrijddagen deel te nemen.
Inschrijven kan uitsluitend via MIJN KNWU en men dient zich per wedstrijddag in te schrijven.
Inschrijvingen voor buitenlandse renners kan via email aan de desbetreffende baan.
Deelnemers die zich niet afmelden of ten onrechte wegblijven worden uitgesloten van deelname aan de Track
Series 2018. Ook eventuele behaalde resultaten van de betreffende deelnemer zullen vervallen.
Afmeldingen kunnen uitsluitend via de mail aan de desbetreffende locatie:
Amsterdam:
L. van Deijl
info@velodrome-amsterdam.nl
Alkmaar:
M. Dekker
mdekker@osl.nl
Apeldoorn:
R. Kamphuis
r.kamphuis@libema.nl
Inschrijven kan tot 10 dagen van tevoren via MIJN KNWU. Eventueel bijschrijven op locatie kan tot aanvang van
de juryvergadering. LET OP! Bij inschrijving na het verstrijken van de inschrijftermijn kan je op een reservelijst
geplaatst worden. De organisatie geeft dan geen garantie op deelname.
Jury en organisatie behoudt zich het recht voor om aan de hand van het aantal deelnemers categorieën samen
te voegen, te laten vervallen of series uit te bereiden.

Bijdrage deelnamekosten
Deelname aan de wedstrijden is pas mogelijk na betaling van de deelnamekosten. Deze bedragen voor alle
renners: €5,00 per deelname op een locatie. De bijdrage dient contant en gepast te worden voldaan bij het
afhalen van het rugnummer.

Accreditatie
Per renner zal 1 accreditatie worden gegeven voor een begeleider. Zonder accreditatie kan men niet op het
middenterrein. Op verzoek dient men dit terrein te verlaten. Bij weigering, kan de betreffende renner van de
begeleider de deelname worden ontzegd. Restitutie van inschrijfkosten is daarna niet meer mogelijk.
De uitgereikte accreditatie dient zichtbaar gedragen te worden.
Geen toegang tot het middenterrein hebben: huisdieren, kinderen en personen zonder duidelijk aanwijsbare
functie. Op het gehele middenterrein is het niet toegestaan alcoholische dranken bij zich te hebben en/ of te
nuttigen, evenals elke vorm van drugs.
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Rugnummers
Renners zijn gehouden gebruik te maken van de door de organisatie verstrekte rugnummers. Het is niet
toegestaan deze te wijzigen. De rugnummers worden voor elke wedstrijd uitgegeven tegen afgifte van de
licentie en betaling van de deelnamekosten. De rugnummers worden na afloop van de wedstrijd weer
ingeleverd voor teruggave van de licentie. De categorieën rijden met onderstaande rugnummers:
Nieuwelingen
Nieuwelingen meisjes
Junioren
Junioren dames
Elite/beloften/amateurs/sportklasse
Elite/beloften/amateurs/sportklasse vrouwen
Reserve rugnummers

1 t/m 30
31 t/m 60
61 t/m 90
91 t/m 120
121 t/m 150
151 t/m 180
181 t/m 200

Transponders
Het rijden met transponders is verplicht. Eventueel kan beperkt een transponder worden gehuurd bij de
organisatie op locatie. Huur bedraagt €5,00 per wedstrijddag.
De plaatsing van de chip/transponder dient te geschieden op de voorvork en wel zo dicht mogelijk bij de as van
het voorwiel. De plaatsing is eigen verantwoording en bij foutief of niet plaatsen kunnen er betreffende de
uitslag en/ of registratie geen rechten aan worden ontleend. Bij constatering vooraf kan een startverbod
worden opgelegd.

Controle registratie deelnemers
Het controleren van de licenties, registreren van de deelnemers en het uitreiken van de rugnummers en
overige bescheiden vindt plaats vanaf anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijden op het middenterrein
van de wielerbaan.

Toegangsprijs
Toegangsprijs voor toeschouwers is op alle banen is 3,00 euro
Kinderen t/m 14 jaar zijn vrijgesteld van de toegangsprijs.
Vrijgesteld van het betalen van toegangsgeld zijn geaccrediteerde vertegenwoordigers van de organisatie, de
medische dienst, juryleden, pers en door de KNWU aangewezen personen.

Teammanagers/jury meeting
De juryvergadering met de eventuele teammanagers, organisatie, een afgevaardigde van de gangmakers en de
jury vindt plaats één uur voor aanvang op de locaties van de dag.
• Alkmaar 09.00 uur Juryvergadering
• Amsterdam 09.00 uur Juryvergadering
• Apeldoorn 09.00 uur Juryvergadering
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Onderdelen Track Series (Endurance)
De wedstrijddagen zullen bestaan uit de volgende drie onderdelen:
•
•

Temporace
Puntenkoers

•

Scratch

•

Afvalkoers (wordt niet verreden)

Wedstrijdreglement
Indeling van de pelotons
De indeling van series voor de onderdelen:
De even renners vormen een peloton en de oneven renners vormen een peloton.
Bij series waarvan het deelnemersaantal aanleiding geeft om finales met minder dan 24 renners te rijden zal
gekeken worden hoeveel renners in de kwalificaties afvallen. Bij elke series is minimaal een afvaller, ook als dit
tot gevolg heeft dat de finale met minder dan 24 renners verreden wordt.
Temporace
Na 4 ronden zal gebeld worden ten teken dat er 1 punt is te verdienen voor de renner die als eerste de streep
passeert.
Ronde voorsprong = + 20 punten
Ronde achterstand = - 20 punten
De renners blijven in de wedstrijd als ze op een ronde achterstand komen.

Punten race
De renners sprinten elke 10 ronden voor de punten. De punten worden als volgt verdeeld: 5 punten voor de
eerste renner die de finishlijn passeert, 3 voor de tweede renner, 2 voor de derde renner en 1 voor de vierde
renner. Er worden dubbele punten gegeven voor de laatste sprint.

Klassering
Elk onderdeel van elke gereden wedstrijd voor de Track Series telt gelijkwaardig mee voor het klassement.
•
•
•
•
•

1e plaats in een wedstrijd = 1 punt, 2e plaats = 2 punten etc.
De behaalde punten van alle wedstrijden worden bij elkaar opgeteld.
Degenen die het minst aantal punten heeft behaald over drie wedstrijden wordt winnaar van de Track
Series.
Bij gelijk aantal punten is het totaal aantal overwinningen doorslaggevend. Is dat gelijk dan is het
onderlinge verschil in de puntenkoers doorslaggevend.
Let op: de punten van de puntenkoers worden NIET meegenomen in het totaalklassement. Reden: er
worden drie van de 4 onderdelen verreden van het omnium. De puntenkoers zou daarin een te groot
aandeel hebben in de einduitslag.
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Wedstrijdinformatie
Informatie wedstrijden ALKMAAR, AMSTERDAM & APELDOORN *
Starttijd: 10:00 uur

Wedstrijd 1 Nieuwelingen – Temporace
Wedstrijd 2 Nieuwelingen meisjes – Temporace
Wedstrijd 3 Junioren – Puntenkoers
Wedstrijd 4 Junior dames – Puntenkoers
Wedstrijd 5 Elite/ Beloften/ Amateurs/ Sportklasse – Temporace
Wedstrijd 6 Elite/ Beloften/ Amateurs/ Sportklasse vrouwen – Temporace
Wedstrijd 7 Nieuwelingen – Puntenkoers
Wedstrijd 8 Nieuwelingen meisjes – Puntenkoers
Wedstrijd 9 Junioren – Scratch
Wedstrijd 10 Junior dames – Scratch
Wedstrijd 11 Elite/ Beloften/ Amateurs/ Sportklasse Vrouwen – Scratch
Wedstrijd 12 Elite/ Beloften/ Amateurs/ Sportklasse – Scratch
Wedstrijd 13 Nieuwelingen – Scratch
Wedstrijd 14 Nieuwelingen meisjes – Scratch
Wedstrijd 15 Junioren – Temporace
Wedstrijd 16 Junioren vrouwen – Temporace
Wedstrijd 17 Elite/ Beloften/ Amateurs/ Sportklasse – Puntenkoers
Wedstrijd 18 Elite/ Beloften/ Amateurs/ Sportklasse vrouwen – Puntenkoers
*Het getoonde wedstrijdschema is een basisschema en kan worden aangepast. De laatste uitgave van de
Technische Gids en het Programma zullen het exacte programma van de dag bevatten.
Afstanden per race (Alkmaar en Apeldoorn 250 meter baan en Amsterdam 200 meter baan)
Alle wedstrijden op alle banen vangen aan met een geneutraliseerde ronde.
Mannen en vrouwen rijden dezelfde afstanden, tenzij anders vermeld.

Onderdeel
Nieuwelingen
Afvalkoers
Puntenrace
Temporace
Scratch
Junioren
Afvalkoers
Puntenrace
Temporace
Scratch
Elite/beloften/amateurs/sportklasse
Afvalkoers
Puntenrace
Temporace
Scratch

Man

Vrouw

10 km
5 km
7.5 km

7.5 km
5 km
5 km

15 km
7.5 km
10 km

10 km
7.5 km
5 km

20 km
10 km
15 km

20 km
7.5 km
7.5 km
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Wachtkamer en start
De renners worden eenmaal opgeroepen voor de start. Renners dienen zich 10 minuten voor vertrek zich te
melden aan de juiste zijde voor hun start. Renners die zich te laat melden kunnen worden uitgesloten van de
start. Tegenstanders kunnen, indien de situatie dat vraagt, worden uitgeroepen tot winnaar.

Uitslagen
De uitslagen zoals z.s.m. na de races compleet op de website van de KNWU bekend worden gemaakt.

Reglementen
De wedstrijden worden verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten van de
KNWU.

Huldigingen
Per wedstrijd zullen de dag winnaars per categorie gehuldigd worden, zo snel mogelijk na afloop van de laatste
wedstrijd. Huldiging in rennersoutfit is verplicht. Brillen, petten & sjaals zijn niet toegestaan. Tijdens de laatste
wedstrijd zullen naast de dag winnaars ook de winnaars van het eindklassement gehuldigd worden.

Prijzenschema
Het prijzenschema is in euro’s en op basis van het eindklassement na drie wedstrijden
Let op! Alleen van toepassing op renners die de volledige series gereden hebben (drie wedstrijddagen).

Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nieuwelingen
Jongens
€40
€35
€30
€25
€20
€17,5
€15
€12,5
€10
€7,5

Nieuwelingen
Meisjes
€40
€35
€30
€25
€20
€17,5
€15
€12,5
€10
€7,5

Junioren
Heren
€60
€50
€40
€35
€30
€25
€20
€15
€12,5
€10

Junioren
Dames
€60
€50
€40
€35
€30
€25
€20
€15
€12,5
€10

Heren
€120
€100
€80
€60
€50
€40
€30
€20
€15
€10

Dames
€120
€100
€80
€60
€50
€40
€30
€20
€15
€10

Tot slot
In die gevallen waar het reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdcommissarissen (eventueel met
organisatie en of een lid van de baancommissie KNWU).

Technische Gids
Het is mogelijk dat de technische gids en het programma worden aangepast op grond van het aantal
deelnemers. De laatste uitgave van de technische gids en het programma is leidend.
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