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Technische gids NK Masters

Zondag 24 Juni 2018 te Eindhoven
Algemene informatie:
Naam wedstrijd

NK Masters

Organisatie

Corporate Vitality i.c.m. TML Dommelstreek

Secretariaat

info@hightechcritfestival.com

Inschrijvingen

Via KNWU

Soort wedstrijd

Wegwedstrijd op afgesloten parcours

Start

High Tech Campus 1E Eindhoven (the strip)

Finish

High Tech Campus 1E Eindhoven (the strip)

Permanence

Kantoor Shimano
High Tech Campus 92
Eindhoven

Was- en kleedruimte

Campus Health & Sports club
High Tech Campus 1

Medische ondersteuning

Star of life team
Coördinator: Frans

Ziekenhuizen

St. Anna ziekenhuis
Antoon Coolenlaan 1
040-2864040
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Organisatie
Algemene leiding
TML Dommelstreek
Koersdirecteur

Dagprogramma
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Bjorn vd Langenberg
Marc de Groof
Jasper Vermazen

Jurysamenstelling
Voorzitter Wedstrijdleider
Wedstrijdcommissaris 2
Wedstrijdcommissaris 3
Aankomstrechter
Commissaris 1/rugnummers
Commissaris computerverwerking
Commissaris computerverwerking
Commissaris verzorging
Microfonist
Microfonist
Motorordonnance
Motorrijder
Motorrijder jury
Motor jury
Videofinish/Tijdwaarnemer

Harry Strik
Joop Reinders
Patricia Bijl
Martijn swinkels
Jan Dorussen
Franklin van Rooy
Hans Kilwinger
Marcel Kraninckx
Rien van Horik
Joop Engelen
Monique van den Heuvel
Marc Smits
Johan van Hamont
Erik Ypma
Addy Verschoor

Karavaan
Voorrij motoren

2 stuks

Jurywagen

Lexus Eindhoven

Medische ondersteuning

Star of Life team
1 motor + 1 artsenauto

Gastenwagens

Lexus Eindhoven

Sluitmotor

1 stuk
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Wedstrijdreglement NK Masters
Artikel 1.
Het NK masters, hierna te noemen “de wedstrijd”, vindt plaats op zondag 24 juni 2018. De
wedstrijd wordt georganiseerd door het High Tech Crit festival, i.s.m. TML Dommelstreek,
hierna te noemen “de organisatie”, welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie (KNWU )
en de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen. Deze zijn ter inzage beschikbaar bij de
secretaris van de organisatie.
Artikel 2.
De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten
en nadere bepalingen van de UCI en de KNWU.
Artikel 3.
De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van:
* De reglementen, bepalingen en instructies van de UCI, de KNWU en de organisatie
* De te volgen route
Artikel 4.
Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes vindt plaats in de permanence op
vertoon van de licenties vanaf 08.00 uur.
Fietsen worden in de permanence en overige delen van het gebouw niet toegelaten.
Zie plattegrond voor locatie parkeren!
Artikel 5.
De omkleed- en wasgelegenheid bevindt zich in de Health & Sports club op de High Tech
Campus, gelegen in het sportbos. De deelnemers dienen was- en kleedgelegenheid schoon
te houden, eventueel afval in daarvoor bestemde bakken te deponeren en de aanwijzingen
van toezichthouders op te volgen.
Fietsen worden ook in kleedlokalen niet toegelaten. Beschadigingen aan gebouwen,
inventaris of inrichtingen, welke veroorzaakt zijn door het niet opvolgen van deze
voorschriften of van de aanwijzingen van de toezichthouder(s) worden op de veroorzaker of
diens ploeg verhaald.
Artikel 6.
De radiocommunicatie wordt uitgereikt vanaf 10:00 uur in de nabijheid van de permanence
(50 meter verderop): Kerkplein. De gehanteerde radiofrequentie is: 155.9375 KNWU 1.
De in bruikleen gegeven apparatuur dient direct na afloop van de wedstrijd schoon en
onbeschadigd te worden geretourneerd. Bij vermissing of beschadiging worden de kosten
die samenhangen met vervanging c.q. reparatie daarvan volledig in rekening gebracht.
Artikel 7.
De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf aanvang verschillende categorieën beschikbaar
bij de jurywagen (start/ finish locatie).
Artikel 8.
De deelnemers stellen zich op bij de start- en finish locatie op aanwijzing van de microfonist.
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Artikel 9.
Op punten in het parcours die gevaar voor renners en/of volgers opleveren worden door de
organisatie personen met een gele vlag geposteerd. De deelnemers dienen hier bij hun
passages uiterste voorzichtigheid in acht te nemen.
Artikel 10.
De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van jury en de door de
organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van
aanwijzingen kan leiden tot een startverbod of uitsluiting uit de wedstrijd.
Verzorging/Technische zone is voorzien op The Strip, nabij start/finish en aangegeven met
een duidelijk begin en eind.
Artikel 11.
De eerste 3 aankomende in de wedstrijd (30+, 40+ en 60+) melden zich voor de huldiging.
bij 50+ is dat eerste 3 van de 50-54jr en 55-59 jr.
Artikel 12.
De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden,
zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.
Artikel 13.
Bij niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd
genomen of vinden anderszins sancties plaats tegen de betreffende begeleider.
Artikel 14.
Een eventuele anti-doping controle zal worden gehouden in nader te bepalen ruimte,
duidelijk aan gegeven.
Artikel 15.
In gevallen waar dit reglement niet voorziet beslissen
- m.b.t. wedstrijd technische zaken: de wedstrijdcommissarissen (de jury)
- m.b.t. organisatorische aangelegenheden: de organisatie.
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