Wedstrijdreglement
40e Omloop door het land van Kleine Hein.
dd: 20 april 2019 (rev: 22-03-2019)
De 40e ‘Omloop door het Land van Kleine Hein’, hierna te noemen “de wedstrijd” wordt op
zaterdag 20 april 2019 georganiseerd door de WSV Emmen, hierna te noemen “de
organisatie”, welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie KNWU.
De vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage bij de secretaris van de Organisatie.
AMATEURS:
• Rijden een wedstrijd met een afstand van 70 km.
• Hier kan individueel aan worden deelgenomen.
• START - 09.30 uur . - FINISH ca.11.15 uur.
• Prijzenschema L - 20 prijzen.
• Max aantal deelnemers 150.
NIEUWELING-MEISJES en JUNIOR-VROUWEN:
• Rijden een wedstrijd met een afstand van 70 km.
• Hier kan individueel aan worden deelgenomen.
• START - 12.00 uur . - FINISH ca.13.45 uur.
• Nieuweling-meisjes prijzenschema R – 20 prijzen.
• Junior-vrouwen prijzenschema L – 20 prijzen.
• Max aantal deelnemers 150.
NIEUWELINGEN:
• Rijden een wedstrijd met een afstand van 70 km.
• Hier kan deelgenomen worden door ploegen van 3 renners (indeling volgens
voorinschrijving KNWU).
• START - 14.30 uur.
- FINISH ca.16.15 uur.
• Prijzenschema P - 30 prijzen.
• Max aantal deelnemers 150.

INSCHRIJFGELD:
Het inschrijfgeld is voor de organiserende vereniging om de wedstrijd te kunnen
organiseren!
- Amateurs
- Nieuweling-meisjes en Junior-vrouwen
- Nieuwelingen ploegen

€ 10,00
€ 8,50
via KNWU

Inschrijfgeld overmaken VOOR 13 APRIL op bankrekening NL32 RABO 0317 0012 99 t.n.v.
WSV Emmen onder vermelding van: “Kleine Hein”, naam, licentienummer, categorie en
vereniging.
INSCHRIJFGELD OP DE DAG VAN DE WEDSTRIJD:
- Amateurs
- Nieuweling-meisjes en Junior-vrouwen

€ 15,00
€ 13,50

AFZEGGING:
Bij afzegging worden er administratiekosten in rekening gebracht.
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START en FINISH:
Is op de wielerbaan van Sportpark “Meerdijk” te Emmen.
De wedstrijden worden verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse
besluiten, nadere bepalingen en instructies van de UCI en de KNWU
De deelnemers/deelneemsters worden geacht op de hoogte te zijn van: de reglementen,
bepalingen, instructies van de UCI, de KNWU, de organisatie en de te volgen route.
NIEUW PREMIESPRINT:
Bij alle 3 wedstrijden wordt er ter hoogte van Sportlandgoed Zwartemeer, Verlengde van
Echtenskanaal alleen in de eerste ronde een premiesprint gehouden. De sprint wordt
aangegeven in de technische gids.
Tijdens de koers wordt de sprint 1 km en 500 m vtv aangegeven met borden aan de rechter
kant.
Er is € 25,00 te vergeven voor de winnaar van deze tussensprint.
RUGNUMMERS EN KADERPLAATJES:
Het uitreiken van de RUGNUMMERS en KADERPLAATJES vindt plaats vanaf 2 uur voor
aanvang van de wedstrijd in de tent en garage naast de kantine van de WSV Emmen.
(PERMANENCE) telefoon 0591-626247.
De amateurs rijden ook met KADERPLAATJES.
RESERVEWIELEN:
• kan worden ingeleverd in de tent naast de kantine van de WSV Emmen. Het
materiaal kan worden terugontvangen vanaf 10 minuten na afloop van de wedstrijd.
• Nieuwelingen per ploeg één VOOR- en ACHTERWIEL.
• Individuele renners met de oneven nummers één ACHTERWIEL.
• Individuele renners met de even nummers één VOORWIEL.
• 1 week voor de wedstrijd zijn de rugnummers bekend op de KNWU site.
Na het inleveren van de reservewielen, kan men doorlopen naar de garage waar de
rugnummers worden uitgereikt. Het kaderplaatje welke men heeft ontvangen bij de
wielenontvangst geldt als bewijs dat er reservemateriaal is ingeleverd. Onder vertoon van dit
kaderplaatje en een geldige licentie kunnen de rugnummer afgehaald worden.
Indien er geen reservewiel is ingeleverd krijgt de renner GEEN startbewijs.
Bij het afhalen van de rugnummers dient de ploegleider tevens de namen en
licentienummers van de soigneur en mecanicien door te geven door middel van het daarvoor
bestemde formulier. Na afloop van de wedstrijd worden de licenties tegen inlevering van de
rugnummers geretourneerd.
KLEED- en WASGELEGENHEID:
Bevinden zich nabij de permanence.
De deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval in de
daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren.
JURYVERGADERING:
Zal plaatsvinden om 08.00 uur in het clubgebouw van de scheidsrechtersvereniging COVS
ZO Drenthe op sportpark “Meerdijk” te Emmen, nabij start en finish.

Pagina 2 van 4

Wedstrijdreglement
40e Omloop door het land van Kleine Hein.
dd: 20 april 2019 (rev: 22-03-2019)
RADIOCOMMUNICATIE-APPARATUUR:
Wordt uitgegeven vanaf 08:00 uur bij de PERMANENCE.
OPSTELLEN:
De definitieve deelnemerslijsten zijn een kwartier voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar
bij de inschrijving.
De deelnemers stellen zich op ter hoogte van START/FINISH (wielerbaan) op aanwijzingen
van de organisatie/KNWU.
De amateurs hebben een vrije opstelling.
De nieuwelingen meisjes / junioren vrouwen en nieuwelingen staan rond de finish van
voorgaande categorie NIET op de baan maar op de daarvoor bestemde opstelling achter de
hekken. Wordt aangegeven.
Voorafgaand aan het tekenen, zijn de nieuwelingen, nieuweling-meisjes en junior-vrouwen
verplicht om hun fiets aan te bieden bij de VERZETTENCONTROLE. De volgorde van
verzetcontrole gebeurd op loting die van te voren bekend wordt gemaakt. Daarna worden de
renners/sters opgesteld.
Het tekenen van de PRESENTIELIJST is voor de start verplicht. Dit kan vanaf een half uur
voor de start in de nabijheid van de start. Dit op aanwijzing van de jury en organisatie achter
de hekken en niet op de baan.
De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien
van de door de Organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbare en reglementair aangebrachte
rugnummers. Ook het via de Organisatie uitgereikte kaderplaatje dient op de juiste wijze aan
de fiets te zijn bevestigd.
KARAVAAN:
Voor zover bevoegd en daartoe voorzien van een organisatie- en/of KNWU-strook en een
radio-ontvanger, stellen de voertuigen uit de volgerkaravaan zich volgens een van te voren
vastgestelde volgorde op achter de deelnemers. Het meerijden in deze volgerkaravaan door
niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen, eventueel na overleg met de
wedstrijdleiding, door de politie uit de karavaan worden verwijderd.
De BEZEMWAGEN is de laatste wagen van de volgerkaravaan en is herkenbaar aan de
“BEZEM’ aan de voorzijde en de groene vlag aan de achterzijde van de wagen.
De kop – staart tijdsafstand wordt bepaald door politie en jury afhankelijk van de situatie in
het peloton en het verkeer. Het streven is zoveel mogelijk renners/sters veilig te laten
finishen
VERKEER:
Op punten die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers worden door de organisatie
personen met een verkeersregelaars hes geplaatst.
De deelnemers dienen op de op deze wijze aangegeven punten de uiterste attentie en
voorzichtigheid te betrachten.
De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van de politie, jury en
door de Organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van
deze aanwijzingen zal minimaal leiden tot een startverbod of uitsluiting van de wedstrijd.
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FINISH:
De wedstrijden sluiten maximaal een half uur na aankomst van de winnaar of direct na
aankomst van de bezemwagen. PROTESTEN kunnen binnen een KWARTIER na afloop van
de wedstrijd bij de voorzitter van de jury schriftelijk worden ingediend.
MEDISCHE VERZORGING:
De medische verzorging is tijdens de wedstrijden in handen van de RONDE-ARTS,
personeel van EHBO Emmen en het AMBULANCE-personeel.
Ziekenhuisen in de naaste omgeving zijn:
- SCHEPER-Ziekenhuis, Boermarkeweg 60 te Emmen, tel. 0591 -69 19 11.
- REFAJA-Ziekenhuis, Boerhaavestraat 1 te Stadskanaal, tel. 0599 - 65 46 54
VERANTWOORDELIJKHEID:
De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor, tijdens of na de wedstrijd t.a.v.
ongevallen of gevolgen van ongevallen, schade, diefstal en zoekraken van eigendommen
van deelnemers, volgers en publiek op of aan het parcours. In gevallen waarin dit reglement
niet voorziet, beslissen m.b.t. de wedstrijdtechnische aangelegenheden de
wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische aangelegenheden de organisatie.
EREPRIJZEN:
De eerste drie aankomenden per wedstrijd.
De ereprijzen worden uitgereikt nabij start/finish. Prijswinnaars dienen zich, direct na
binnenkomst van de bezemwagen, in wielertenue bij start/finish te melden.
ANTI-DOPINGCONTROLE:
Iedere renner dient direct na de finish te controleren of hij zich moet melden voor de antidopingcontrole. Ook niet gefinishte renners dienen dit te controleren. Anti-dopingcontrole
wordt bekendgemaakt via de speaker en een aanplakbiljet op de juryunit bij start/finish.
Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd
genomen of vinden anderszins sancties plaats tegen de betreffende begeleider.

Pagina 4 van 4

