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Algemene informatie
Organisatie Comité
Libema Profcycling: Martin de Kok
BEAT Cycling Club: Roy van Damme
Track series: Karsten van Zeijl
Alkmaar:
Baancie W.V. Alcmaria Victrix
Voorzitter/secretaris Uwe Smit
Vice Voorzitter Gerard Kamper
Amsterdam:
ASC OLYMPIA

( Milko Siemons)

Bruno Walrave

Apeldoorn:
Baancie AR & TV De Adelaar
Voorzitter Baancie: Hans van Bon
Secretaris:
Fred van Dorland
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie(KNWU)
Coördinator KNWU: Erik Nieswaag
Locatie: Sportpaleis Alkmaar
Locatie: Velodrome Amsterdam
Locatie: Omnisport Apeldoorn
College van Commissarissen en Officials
Alkmaar:NTB
Amsterdam:NTB
Apeldoorn:NTB
Anti-Doping Controle/Anti-doping control Dopingautoriteit Nederland Postbus
5000, 2900 EA Capelle a/d Ijssel Nederland Tel. +31(0)10-2170191, Fax
+31(0)10-2170199
Medische assistentie /Medical assistance:
Sportpaleis Alkmaar
Amsterdam: EHBO poule VELODROME
Apeldoorn: Instituut van der Meer
Permanence:
Sportpaleis Alkmaar
Velodrome Amsterdam Henk Faanhof kamer of kantine ASC Olympia
Omnisport Apeldoorn Sportcafé
Ziekenhuis
Alkmaar: Ziekenhuis Alkmaar MCA 072-5484444
Amsterdam: Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam 020 512 93 33
Apeldoorn: Gelre Ziekenhuis Apeldoorn 055-5818181
Politie/Brandweer Alarmnummer 112

VERSIE 5 (07-12-2017)
Versie 5 (07-12-2017)
Aanpassingen t.o.v. versie 4:
- De laatste wedstrijd van de Beat Track Series Sprint vindt voor alle
categorieën plaats op zaterdag 16 december. Er is geen sprake van een
Internationale GP.
- Starttijd Beat Track Series Sprint Apeldoorn (16-12-2017) is 13:00 uur
i.p.v. 10:00 uur.
- Tijdstip jurymeeting 12:00 uur i.p.v. 09:00 uur.

Versie 4 (21-11-2017)
Aanpassingen t.o.v. versie 3:
- Drie (3) sprintrondes In plaats van vier (4).
- Twee (2) keirinrondes in plaats van vier (4).

Versie 3 (09-11-2017)
Aanpassingen t.o.v. versie 2:
- Het maximum deelnemersaantal is 180 renners.
- De mogelijkheid om per losse wedstrijd in te schrijven.
- Prijzenschema alleen van toepassing voor renners die de volledige series
gereden hebben.

Organisatie en vergunningen
Het BEAT Track Series Sprint wordt verreden op zondag 26 november
(Amsterdam), zaterdag 2 december (Alkmaar) en zaterdag 16 december 2017
(Apeldoorn) en georganiseerd door Libema Profcycling, BEAT Cycling Club, de
Baancie van de AR & TV De Adelaar, Baancie WV Alcmaria Victrix, ASC OLYMPIA
en Het Velodrome Amsterdam en de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie
(KNWU).
De organisatie is houder van de wedstrijdlicentie en de vergunningen.
Doelstelling: renners de gelegenheid te geven deel te nemen aan een
onderlinge competitie men daarmee het niveau van het baanwielrennen naar
een hoger plan tillen.

Deelnemers
De deelname staat open voor renners uit de volgende categorieën:
•
•
•
•

Nieuwelingen
Nieuwelingen Meisjes
Junioren
Junioren dames
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•
•

Elite/ beloften/ amateurs/ sportklasse
Elite/ beloften/ amateurs/ sportklasse Vrouwen

Het maximum deelnemersaantal is 180 renners. Hiervoor is geen verdeling per
categorie gemaakt. Buitenlandse deelname zal worden toegestaan.

Deelname en inschrijven
De Beat Track Series Sprint bestaat uit twee voorrondes (Amsterdam &
Alkmaar) en een finale (Apeldoorn). Het is mogelijk om per wedstrijd deel
te nemen. Inschrijven kan uitsluitend geschieden via MIJN KNWU.
Inschrijvingen voor buitenlandse renners kan geschieden via email aan
trackseries@libemaprofcycling.nl. Deelnemers schrijven zich in voor de
eerste wedstrijd in Amsterdam, en zijn daarmee ook ingeschreven voor de
wedstrijden in Alkmaar en Apeldoorn. Deelnemers schrijven zich in voor de
competitie en worden verwacht alle drie de wedstrijden te rijden.
Deelnemers die zich niet afmelden of ten onrechte wegblijven zullen bij
volgende edities worden gepasseerd.
Afmeldingen kunnen uitsluitend gedaan worden via:
trackseries@libemaprofcycling.nl

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

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 in de locatie van de wielerbaan.

Toegangsprijs
Toegangsprijs voor toeschouwers is op alle banen is 3,00 euro, inclusief
een consumptiebon. Kinderen t/m 14 jaar zijn vrijgesteld van de
toegangsprijs.

Accreditatie
Per renner zal 1 accreditatie worden gegeven voor een begeleider. De
begeleiders zijn verantwoordelijk voor het wisselen van kaart als een
andere persoon op een andere baan de renner begeleidt. Zonder accreditatie
kan men niet op het middenterrein zijn. Op verzoek dient men dit terrein te
verlaten. Bij weigering, kan de betreffende renner van de begeleider de
deelname worden ontzegd.

Rugnummers
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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
rugnummers worden doorlopend uitgedeeld volgens onderstaande volgorde,
beginnend met nummer 1 bij de categorie Elite/ beloften/ amateurs/
sportklasse.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elite/ beloften/ amateurs/ sportklasse
Elite/ beloften/ amateurs/ sportklasse Vrouwen
Junioren
Junioren dames
Nieuwelingen
Nieuwelingen Meisjes

Transponders
Het rijden met transponders is verplicht. Eventueel kan beperkt een
transponder worden gehuurd bij de organisaties. Huur bedraagt €5,00.

Starttijden wedstrijden
Amsterdam: 10:00 uur
Alkmaar: 15:00 uur
Apeldoorn: 13:00 uur

Teammanagers/jury meeting
De juryvergadering met de eventuele teammanagers, organisatie, een
afgevaardigde van de gangmakers en de jury vindt plaats één uur voor
aanvang in de locaties van de dag.
Amsterdam 09:00 uur Juryvergadering
Alkmaar 14:00 uur Juryvergadering
Apeldoorn 12.00 uur Juryvergadering

Onderdelen Beat Track Series Sprint
•
•
•

200 meter
Sprintwedstrijden
Keirin

Per wedstrijd worden alle onderdelen verreden.

Wedstrijdprocedure
•
•

Kwalificatie over 200 meter door alle deelnemers van alle
categorieën.
Indeling in poules van 3 renners op grond van de gereden tijden.
Indeling geschiedt uitsluitend op tijd. De categorieënindeling wordt
losgelaten!
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•

•
•

•

•

e

1 ronde sprints waarbij de eerste renner een poule stijgt, de
laatste renner degradeert een poule. (met uitzondering van de eerste
en de laatste poule, in de snelste poule kan niet worden
gepromoveerd, In de laatste poule kan niet worden gedegradeerd).
Indien het aantal renners het nodig maakt, kan worden afgeweken van
drie renners in poule 1 (naar 2 renners) of in de laatste poule (naar
4 renners).
Er zullen 3 sprintronden worden verreden. De uitslag wordt op grond
e
van de stand na de 3 ronde per categorie vastgesteld.
Op grond van de stand na de sprintwedstrijden wordt men ingedeeld
voor de keirinwedstrijden. Indeling in poules van 6 renners. Indien
nodig kan het aantal renners in de laatste poule of de eerste poule
afwijkend in aantal zijn.
Van elke keirinwedstrijd promoveren de eerste 2 renners en degraderen
de laatste 2 renners. De plaatsen 3 en 4 behouden hun plaats in
dezelfde poule.
Er zullen 2 keirinronden worden verreden. De uitslag wordt op grond
e
van de stand na de 2 ronde per categorie vastgesteld.

Klassering
Elk onderdeel van elke wedstrijd gereden voor de Beat Track Series Sprint
telt gelijkwaardig mee voor het klassement. Bij gelijk aantal punten is het
aantal overwinningen doorslaggevend. Mocht ook dat gelijk zijn dan is het
onderlinge resultaat op de 200 meter doorslaggevend. Let OP! Voor het
prijzenschema op basis van het eindklassement tellen alleen renners mee die
de volledige series gereden hebben.

Finale
Voor de nieuwelingen en junioren zal de finale plaatsvinden op zaterdag 16
december in Omnisport te Apeldoorn. Voor Elite/ beloften/ amateurs/
sportklasse zal de finale mogelijk samengevoegd worden met een
internationale GP Sprint welke onder voorbehoud plaats zal vinden op 16 en
17 december in Omnisport te Apeldoorn. Indien niet, dan wordt er een eigen
finale gereden op zaterdag 16 december.
De finale van de Beat Track Series Sprint vindt voor alle categorieën
plaats op zaterdag 16 december. Er is geen sprake van een internationale
GP.

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

Huldigingen
Per wedstrijd zullen de dagwinnaars 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 dagwinnaars ook de winnaars van het
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eindklassement gehuldigd worden.

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

Plaats

Nieuwelingen
jongens

Nieuwelingen
meisjes

Junioren
heren

Junioren
dames

Heren

Dames

1

50

50

75

75

150

150

2

40

40

50

50

125

125

3

30

30

40

40

100

100

4

25

25

30

30

75

75

5

20

20

25

25

50

50

6

17,5

17,5

20

20

40

40

7

15

15

15

15

30

30

8

12,5

12,5

12,5

12,5

20

20

9

10

10

10

10

10

10

10

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

11

5

5

5

5

5

5

12

5

5

5

5

5

5

13

5

5

5

5

5

5

14

5

5

5

5

5

5

15

5

5

5

5

5

5

16

5

5

5

5

5

5

17

5

5

5

5

5

5

18

5

5

5

5

5

5

19

5

5

5

5

5

5

20

5

5

5

5

5

5

