Reglement Ronde Hoep TTT
Ouderkerk a.d. Amstel 15 juni 2019
Wielercomité Wielerevenementen Ouderkerk aan de Amstel is verheugd om ter gelegenheid van de
“50e Plus Vreeswijk Ronde van Ouderkerk Ronde Hoep” een Ploegentijdrit te kunnen laten verrijden.
Alle deelnemers worden van harte welkom geheten in deze ploegentijdrit.
Alle deelnemers wordt verzocht de volgende regels door te lezen en in acht te nemen. Deze zijn van
toepassing en geldig voor alle deelnemers aan het evenement.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

AANMELDEN
Inschrijving vindt plaats door middel van het invullen van het inschrijfformulier dat te vinden is op de
Facebookpagina van de organisatie en via de website www.wtcdeamstel.net en deze in te zenden
Het formulier is vanaf 15 maart 2019 tot en met 25 maart 2019 in te zenden
Een ploeg bestaat uit maximaal 4 deelnemers (man / vrouw / mix).
Het inschrijfgeld bedraagt € 60,- per ploeg.
Er is plaats voor maximaal 30 ploegen.
De organisatie zal op 1 april 2019 bekend maken welke ploegen geselecteerd worden voor deelname
aan de TTT
De geselecteerde ploegen zal dan verzocht worden het inschrijfgeld te voldoen
De inschrijving is pas definitief ná inzending van dit formulier, én na ontvangst van het inschrijfgeld.
Het inschrijfgeld is niet restitueerbaar. Ploegen kunnen maximaal twee van de oorspronkelijk
ingeschreven renners vervangen
De minimale leeftijd om deel te nemen is 18 jaar.
De permanence (inschrijflocatie en kleedkamers) is gevestigd in de Sportschool Axel Koenders Fit
Service nabij het parcours aan de Polderweg 3 (1191 JR Ouderkerk aan de Amstel).
VEILIGHEID
Deelname geschiedt op eigen risico.
Het parcours is afgesloten en de kruisingen zijn zoveel mogelijk beveiligd door verkeersregelaars. Het
kan in geval van calamiteiten zo zijn dat omwonenden gebruik maken van het parcours. Wees daar
altijd alert op.
De normale verkeersregels zijn van toepassing. Ploegen dienen zo veel mogelijk rechts te houden
Het dragen van een helm is voor een ieder verplicht gedurende alle momenten dat men op de fiets zit.
➢ Materiaal: iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de goede staat van zijn materiaal. Het
is toegestaan op zogenaamde “tijdritfietsen” deel te nemen; deelnemers wordt aangeraden om
ervoor te zorgen dat men gewend is aan het gebruik daarvan en dienen te zorgen dat ze goed
voor zich uit kijken en tijdig kunnen remmen. Er is ook een categorie “conventioneel” materiaal.
(dwz: geen ligstuur, TT fiets en open wielen met minstens 16 spaken per wiel)
Inrijden op het parcours is niet toegestaan na 18.45 uur, buiten het parcours zijn voldoende
mogelijkheden.
Volg de aanwijzingen op van de wedstrijdleiding en de verkeersregelaars op het parcours.
Omwonenden zijn op de hoogte van het evenement, toch kan het zijn dat zij van het parcours gebruik
moeten maken. Let daarom altijd op verkeer dat uit de aan het parcours gelegen erven de weg op kan
rijden.
Neem in geval van calamiteiten direct contact op met de organisatie, telefoonnummer ………….. of
……………………. (wordt tzt gecommuniceerd)
EHBO is op het parcours aanwezig.
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START
De start vindt plaats bij het viaduct onder de A9 nabij de Polderweg.
Ploegen melden zich als voltallige ploeg 50 meter voor de start. U wordt opgeroepen om op te rijden
naar de start.
De eerste start is om 19.01 uur.
De starttijden van elke ploeg zullen vanaf een week voor de wedstrijd op de website
www.wtcdeamstel.net worden vermeld.
Deelnemers die te laat zijn kunnen worden uitgesloten van deelname.
Volg de aanwijzingen van de wedstrijdleiding op.
De tijd gaat lopen zodra de eerste renner de startlijn passeert.
Iedere deelnemer is verplicht een rugnummer te dragen (midden links) dat is af te halen bij de
permanence.
Er wordt gereden in blokken van maximaal 15 ploegen waarna een korte pauze is.
Elke ploeg start om de 60 seconden.
TIJDRIT
De tijdrit wordt verreden over 1 ronde van 16 km
Er wordt gestart met maximaal vier renners; de tijd van de 3e aankomende renner geldt.
Het parcours wordt rechtsom gereden.
Stayeren achter een andere ploeg, een brommer of ander voertuig is verboden, de tussenliggende
afstand dient minimaal 50 meter te bedragen. Dit zal door de begeleidende motorrijders en de jury
langs het parcours gecontroleerd worden. Wij rekenen ook op jullie sportieve gedrag.
Volgwagens zijn niet toegestaan.
Bij pech mag er onderling materiaal uitgewisseld worden.
Bij materiaalpech bij de start moet de ploeg met 3 renners vertrekken. Later starten is niet mogelijk.
Er mag onderweg geen afval, bidons oid door renners/rensters worden weg gegooid.
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FINISH
De finish is getrokken bij de jurybus aan de Verlengde Polderweg
De tijd waarop de derde renner uit een ploeg bij de finishlijn is, is de eindtijd van de ploeg.
De tijdwaarnemers hebben altijd gelijk.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Na de finish draaien de renners linksaf terug naar de Polderweg/Jan Benninghweg.
Nooit in tegengestelde richting over het parcours rijden, er zijn immers nog andere ploegen aan het
rijden.

•
•
•
•

PLOEGSAMENSTELLING
Ploegen bestaan uit minimaal 3 en maxmaal vier renners (m/v)
Alle renners rijden in gelijke tenues (shirt)
Minimale leeftijd van iedere renner is 16 jaar op 15 juni 2019
Elke ploeg mag MAXIMAAL één KNWU-Licentiehouder in de ploeg hebben. Licentiehouders zijn
renners (m en v) met een Licentie als Sportklasse/Junior/Amateur/Nieuweling of Elite renner

KLASSEMENT
De winnende ploeg is de ploeg met de snelste eindtijd.
Er zal een klassement zijn voor
➢ de beste Damesploeg,
➢ de beste Mannenploeg,
➢ de beste Mixedploeg (minstens twee dames)
➢ de beste ploeg op conventioneel materiaal
➢ de beste Ouderkerker ploeg (allen met woonadres gelegen in Ouderkerk en/of de Waver)
• De huldiging en prijsuitreiking zal rond 20.45 uur plaatsvinden nabij de start
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OVERIG
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
Deelnemers vrijwaren de organisatie van elke aansprakelijkheid. Deelnemers blijven te allen tijde zelf
verantwoordelijk en aansprakelijk.
De organisatie behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen.
Bij (dreigend) noodweer kan de wedstrijdleiding de wedstrijd staken zonder restitutie van het
inschrijfgeld.
PRIVACYWET
Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) per 25-05-2018.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden.
Deze EU-privacy verordening regelt onder meer de omgang met persoonsgegevens en geldt zowel
voor publieke als private toepassingen.
Voor, tijdens en na de Ronde van Ouderkerk-Ronde Hoep kunnen er foto’s en/of film opnames
gemaakt worden door de organisatie en/of door derden. Door na inschrijving deel te nemen aan de
wedstrijden van de KNWU en/of de ploegentijdrit stemt u hiermee in. Persoonsgegevens worden niet
aan derden verstrekt. Uitslagen worden met naam en woonplaats gepubliceerd.

