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Technical Guide
Interlandwedstrijd Juniormannen en -vrouwen
International Contest Junior men and -women

“THE NEXT GENERATION”
January 2018

Vrijdag 12 januari/Friday 12th 19.00-21.30 uur
Zaterdag 13 januari/Saturday January 13th 11.00-17.50 h.
Zondag 14 januari/Sunday January 14th 9.30-16.00 h.
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Algemene informatie/General information
Organisatie Comité/Organization Comité:
Profcycling Libéma
Voorzitter:
Coördinator:

Martin de Kok – 06-53926685
Rens Kamphuis

AR & TV De Adelaar
Voorzitter Baancie:
Secretaris:
Rugnummers/bodynumbers

Hans van Bon - 06-13615497
Fred van Dorland
Organisatie

Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie(KNWU)
Voorz. Cie. Baansport:
Vacature
Medewerker baansport:
Erik Nieswaag
Locatie/ location:
Omnisport Apeldoorn
Voorwaarts 55
Apeldoorn
College van Commissarissen en Officials / Composition of the jury-team 12-13-14
enjanuari/7th and 12-13-14 of January

Voorzitter

Martin Bruin, 'S-GRAVENHAGE

Wedstrijdcomm. Gerrit Roelofsen, WEZEP
2 / Secretaris
Wedstrijdcomm. Pim Kroon, MONTFOORT
3 / Starter
Wedstrijdcomm. Joey Ermens, Ingen
/ Video
Aankomstrechter Nico Knol, HOOGKARSPEL

Commissaris

Monique van den Heuvel, GILZE

Commissaris

Leo van der Linden, GORSSEL
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Comm.
Secretaris

Margriet Roelofsen, WEZEP

Comm.
Rondebord

Fred van Dorland, APELDOORN

Microfonist

Richard Vermeeren, DEN HAAG

Videofinish /
Tijdwaarnemer

Jan Kremer, RENKUM
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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:
Via organization: Henk Jonker – Instituut Van der Meer
Permanence: Omnisport Apeldoorn
Ziekenhuis/Hospital:
Gelre Ziekenhuis
Apeldoorn
tel. 0031555818181
Politie/Police: Alarmnummer 112
Brandweer/Fire-alarm: Alarmnummer 112
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Wedstrijdreglement Interlandwedstrijd junioren en juniorvrouwen
The Next Generation
Event Regulations International Contest Juniors men and women
Art. 1 Organisatie en vergunningen
De Interlandwedstrijd wordt verreden op vrijdag 12 januari, zaterdag 13 januari en zondag 14
januari 2018 en georganiseerd door Libema Profcycling, AR & TV De Adelaar en de Koninklijke
Nederlandse Wielren Unie (KNWU). De organisatie is houder van de wedstrijdlicentie en de
vergunningen.
Organization and licenses
The International Contest will be organized Friday 12th, Saturday January 13th and Sunday
January 14th 2018 by Libema Profcycling, AR & TV De Adelaar and The Royal Dutch Cycling
Federation.
The Organization is in possession of the race license.
Art. 2 Deelname
De deelname staat open voor landenteams bestaande uit Junioren en Juniordames.
De mogelijkheid bestaat voor de coaches om renners < 17 mee te nemen.
De uitnodigingen en inschrijvingen geschieden via AR & TV De Adelaar
Participation
The participation is possible for teams from every country with junior riders (men and women)
There is a possibility to take riders < 17 to the contests if the national coaches wanted to do so.
Invitations and entries are from and go to AR & TV De Adelaar
Art. 3 Reglementen
De Interlandwedstrijden worden verreden onder auspiciën en volgens de reglementen,
jaarlijkse besluiten van de KNWU.
Regulations
The International contest will be run under the auspices and according the regulations,
decisions, conditions and instructions of the KNWU.
Art. 4 Controle registratie deelnemers
Het controleren van de licenties, registreren van de deelnemers en het uitreiken van de
rugnummers en overige bescheiden vindt plaats op vrijdag 12 januari vanaf 15.30 u in het
Sportcafé Omnisport
Control/registration participants
The control of the licenses, registration of the participants and issue of the body-numbers and
other documents and materials shall be distributed on Friday January 12th from 15.30h in the
Sportcafé Omnisport
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Art. 5 Rugnummers – Kleding
Renners en gangmakers zijn gehouden gebruik te maken van de door de organisatie verstrekte
rugnummers. Het is niet toegestaan deze te wijzigen.
De renners rijden in hun Nationale Tricot of hun Kampioenstrui.
Body numbers – Clothes
The riders and pace-makers are obliged to use the body-numbers and clothing which will be
supplied by the organization. Changes to these and clothes are not allowed.
Riders compete in their National Jersey of the Jersey as a Champion.

Art. 6 Teammanagers meeting
De vergadering met de teammanagers, organisatie een afgevaardigde van de
gangmakers, tijdwaarneming en de jury vindt plaats op vrijdag 12 januari in
Sportcafé Omnisport
Tijd: 15.30 uur
De vergadering van zondag wordt zaterdag nader vastgesteld.
Teammanagersmeeting, organization, pace-makerdeputee, deputee of
timecontrol and the jury is Friday the 12th of January in the Sportcafé
Time: 15.30h
The meeting of Sunday will be decided at Saturday.
Art. 7 Er is geen landenklassement.
Elke wedstrijd is een op zich zelf staande wedstrijd.
Er is geen prijzenschema.
De winnaars ontvangen een bos bloemen en maken één ereronde.
There will be no ranking of the countries
Every race is a race with an individual result.
There is no price schedule.
The winner gets flowers for one lap of victory
Art. 8 Overnachtingen en maaltijden
De organisatie regelt twee overnachtingen (vrijdag – zaterdag en zaterdag – zondag) voor de
deelnemers en verzorgers in een accommodatie naar keuze van de organisatie.
Tevens wordt een warme maaltijd en 2x ontbijt afgesproken.
Deze maaltijd zal op zaterdag 13 januari worden aangeboden om 19.45-20.00 uur Ruggestee
Hoenderloo
De ploegen betalen middels een factuur een eenmalige bijdrage van € 79,50 euro p.p.. Extra
kosten die gemaakt worden zijn voor eigen rekening.
Organisatie biedt als extra optie voor vrijdagavond een pasta maaltijd aan en voor zaterdag en
zondag lunchpakketten. Kosten zijn voor het desbetreffende land.
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Overnachtingen, financiën en maaltijden worden geregeld via Rens Kamphuis
r.kamphuis@libema.nl

Hotel and dinner
The organization arranges two nights stay in an accommodation chosen by the organization.
Also one dinner and breakfast will be arranged by the organization.
Dinner will be served at saturday 20h00 at De Ruggestee Hoenderloo
The teams will pay, by invoice, a contribution of € 79,50 euro p.p.. Extra costs will be for own.
The organization offers a pasta diner on Fridaynight and lunchpackages on Saturday and Sunday
as extra options. Costs are for the country concerned.
Nights, finance and meals can be arranged via Rens Kamphuis r.kamphuis@libema.nl

Art. 9 Programma
Het programma kan aangepast worden in overleg en met goedkeuring van teammanagers, jury
en organisatie.
De bedoeling is om renners zoveel mogelijk internationale ervaring in diverse wedstrijden op te
doen.
Program
The program can be changed on demand of the team managers, jury and organization.
Our main goal to give the riders experience on international level as much as possible.
Art. 10 Onvoorzien
In die gevallen waar het reglement niet in voorziet, beslist in wedstrijdtechnische
aangelegenheden het college van wedstrijdcommissarissen in samenwerking met de
organisatie.
Unforeseen
In those events in which the regulations not supply, the commissaries panel, in conjunction
with the organization, will decide.
Art. 11 Materialen
Het is mogelijk om de materialen op de baan te laten na de wedstrijden. Er is iemand aanwezig
tot de laatste deelnemer weggaat. Neem een slot mee voor de materialen om er zeker van te
zijn dat de materialen veilig zijn. Het achterlaten van materialen/spullen is voor eigen risico.
Materials
It is possible, for your own risk, to leave your materials on the centre of the track after the
races. It will be guarded until the last participant has left.
If you want to secure your materials take chains or cables with you.
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Timeschedule
Vrijdag 12 january
Entrance 5a open at 14.00 h.
15.30 uur – Teammanagers meeting + minimal jury Special Room (big room)
19.00 – 21.30 Start of the program
Zaterdag 13 january
08.00 uur – Omnisport open – Riders entrance 5a
10.00 uur – Jurymeeting Sportcafé Omnisport Special Room
10.15 uur – Track open
11.00 uur – Start races
18.00 uur – End Races
19.00 uur – Diner jury + contributors Sportcafé Omnisport
19.45-20.00 uur – Dinner De Ruggestee Hoenderloo – Riders and managers
Zondag 14 january
07.45 uur – Omnisport Open
0.800 uur - Riders entrance 5a
08.00 uur – Track open
08.30 uur – Jurymeeting Sportcafé Omnisport Special Room
09.30 uur – Start Races
16.00 uur – End races
16.30 uur – Dismantling

