Wedstrijdreglement
1. De 46e Omloop van Noord West Overijssel hierna te noemen “de wedstrijd” wordt op
zaterdag 7 april 2018 georganiseerd door de Stichting Wielerpromotie Genemuiden
hierna te noemen “de organisatie”, welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie
(KNWU) en de vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris
van de organisatie.
2. a. Aan deze wedstrijd, waarvan de afstand 62 KM bedraagt, kan worden deelgenomen
door renners uit de categorie Nieuweling Meisjes en Junior Dames
b. Aan deze wedstrijd, waarvan de afstand 62 KM bedraagt, kan worden deelgenomen
door renners uit de categorie Nieuwelingen.
c. Aan deze wedstrijd, waarvan de afstand 115 KM bedraagt, kan worden deelgenomen
door renners uit de categorie Junioren.
3. De wedstrijden worden verreden onder auspiciën van de wielervereniging de NWH en
volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen en instructies van de
UCI en de KNWU. Deze reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen en
instructies prevaleren boven dit wedstrijdreglement.
4. 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,
5. De wedstrijd wordt verreden in het kader van en volgens de regels van de vrije
wedstrijden
6.

a. Het uitreiken van de rugnummers Nieuwelingen meisjes en Junior Dames heeft
plaats vanaf 07.00 uur naast de Rabobank (nabij start en finish) Prinses Julianastraat
1, 8281 CK Genemuiden. De rugnummers (eenmalig gebruik) dienen, na inlevering
van het deugdelijk reserve materiaal bestaande uit een voorwiel voor de oneven
startnummers en een achterwiel met minimaal een tien speed cassette voor even
startnummers, voorzien van banden op wedstrijdspanning afgehaald te worden op
vertoon van de geldige licentie van de deelnemers en begeleiders. De snelspanners
mogen niet aangedraaid zijn.
Na afloop van de wedstrijd wordt het reservemateriaal – na toestemming van de
wedstrijdleiding - terug gegeven.
b Het uitreiken van de rugnummers Nieuwelingen heeft plaats vanaf 10.00 uur naast de
Rabobank (nabij start en finish) Prinses Julianastraat 1, 8281 CK Genemuiden. De
rugnummers (eenmalig gebruik) dienen, na inlevering van het deugdelijk reserve
materiaal bestaande uit een voorwiel en een achterwiel met minimaal een tien speed
cassette, voorzien van banden op wedstrijdspanning door de ploegleider afgehaald te
worden op vertoon van de geldige licentie van de deelnemers en begeleiders. De
snelspanners mogen niet aangedraaid zijn.
Na afloop van de wedstrijd wordt het reservemateriaal – na toestemming van de
wedstrijdleiding - terug gegeven.
c.Het uitreiken van de rugnummers Junioren heeft plaats vanaf 13.30 uur naast de
Rabobank (nabij start en finish) Prinses Julianastraat 1, 8281 CK Genemuiden. De
rugnummers (eenmalig gebruik) dienen, na inlevering van het deugdelijk reserve
materiaal bestaande uit een voorwiel en een achterwiel met minimaal een tien speed

cassette, voorzien van banden op wedstrijdspanning door de ploegleider afgehaald te
worden op vertoon van de geldige licentie van de deelnemers en begeleiders. De
snelspanners mogen niet aangedraaid zijn.
Na afloop van de wedstrijd wordt het reservemateriaal – na toestemming van de
wedstrijdleiding - terug gegeven.

7

a. Het reserve materiaal Nieuwelingen Meisjes en Junior Dames kan worden ingeleverd
vanaf 07.00 uur naast de Rabobank (nabij start en finish) Prinses Julianastraat 1,
8281 CK Genemuiden. Het materiaal kan worden terug ontvangen vanaf 30 minuten
na afloop van de wedstrijd.
b. Het reserve materiaal Nieuwelingen kan worden ingeleverd vanaf 10.00 uur naast de
Rabobank (nabij start en finish) Prinses Julianastraat 1, 8281 CK Genemuiden Het
materiaal kan worden terug ontvangen vanaf 30 minuten na afloop van de wedstrijd.
c. Het reserve materiaal Junioren kan worden ingeleverd vanaf 13.30 uur naast de
Rabobank (nabij start en finish) Prinses Julianastraat 1, 8281 CK Genemuiden Het
materiaal kan worden terug ontvangen vanaf 30 minuten na afloop van de wedstrijd.

8

Kleed- en wasgelegenheid bevinden zich in Sporthal De Overtoom,
Stuivenbergstraat 1, 8281 EJ Genemuiden. Telefoon 038-3854662.
De deelnemers dienen de kleed- en wasgelegenheid schoon te houden en afval
(papier, schillen e.d.) in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren.

9.

De juryvergadering zal plaatsvinden om 07.30 uur in de permanence Sporthal De
Overtoom, Stuivenbergstraat 1, 8281 EJ Genemuiden, telefoon 038-3854662.
Een ploegleidersvergadering zal niet plaats vinden.

10.

De radiocommunicatieapparatuur wordt uitgegeven op vrijdagavond 6 april 2018
vanaf 18.30 uur bij Palet Schilderweken B.V., Blokmat 7, 8281 JH Genemuiden.

11.

a. De definitieve deelnemerslijsten Nieuwelingen Meisjes en Junior Dames zijn vanaf
08.45 uur (= 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd) verkrijgbaar bij de rondemiss
bij de start op het Havenplein te Genemuiden.
b. De definitieve deelnemerslijsten Nieuwelingen zijn vanaf 11.45 uur (= 15 minuten
voor aanvang van de wedstrijd) verkrijgbaar bij de rondemiss bij de start op het
Havenplein te Genemuiden.
c. De definitieve deelnemerslijsten Junioren zijn vanaf 14.45 uur (= 15 minuten
voor aanvang van de wedstrijd) verkrijgbaar bij de rondemiss bij de start
op het Havenplein te Genemuiden

12.

De deelnemers stellen zich op het Havenplein te Genemuiden ter hoogte van de
opgang naar het “oude” gemeentehuis op aanwijzingen van de microfonist.

13.

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.

14.

a. De start van de Nieuwelingen Meisjes en de Junior Dames zal plaats vinden om
09.00 uur precies. De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start

aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk
zichtbaar en reglementair aangebrachte rugnummer. Ook het via de organisatie
uitgereikte kaderplaatje dient op de juiste wijze aan de fiets te zijn bevestigd.
Vooraf zal verzetcontrole worden toegepast. Nieuwelingen Meisjes 7,01 meter en
Junior Dames 7,93 meter
b. De start van de Nieuwelingen zal plaats vinden om 12.00 uur precies.
De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn,
voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar en reglementair
aangebrachte rugnummer. Ook het via de organisatie uitgereikte kaderplaatje dient
op de juiste wijze aan de fiets te zijn bevestigd.
Vooraf zal verzetcontrole worden toegepast. Nieuwelingen 7,01 meter
c. De start van de Junioren zal plaats vinden om 15.00 uur precies.
De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn,
voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar en reglementair
aangebrachte rugnummer. Ook het via de organisatie uitgereikte kaderplaatje dient
op de juiste wijze aan de fiets te zijn bevestigd
Vooraf zal verzetcontrole worden toegepast. Junioren 7,93 meter
15.

Voor zover bevoegd (en daartoe voorzien van een organisatie- en/of KNWU-strook
en een radio-ontvanger) stellen de voertuigen uit de volgerskaravaan zich op het
Havenplein te Genemuiden achter de deelnemende renners.
Het meerijden in deze volgerskaravaan door niet officiële personen en/of voertuigen
is verboden. Zij zullen, eventueel na overleg met de wedstrijdleiding, door het
begeleidende politie-escorte uit de karavaan worden verwijderd.

16

De bezemwagen (= laatste wagen van de volgerskaravaan) is herkenbaar aan een
vlag en bezem.

17.

Op punten die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie personen
met een gele vlag geplaatst. De deelnemers dienen op de op deze wijze
aangegeven punten de uiterste attentie en voorzichtigheid te betrachten.

18.

De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van 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
uitsluiten van de wedstrijd.

19.

a. De finish van de Nieuwelingen Meisjes en Junior Dames vindt plaats omstreeks
11.00 uur Julianastraat ter hoogte van de Rabobank te Genemuiden. En is met
vlaggen aangegeven.
b.De finish van de Nieuwelingen vindt plaats omstreeks 14.00 uur op de
Julianastraat ter hoogte van de Rabobank te Genemuiden. En is met vlaggen
aangegeven.
c. De finish van de Junioren vindt plaats omstreeks 18.15 uur op de
Julianastraat ter hoogte van de Rabobank te Genemuiden. En is met vlaggen
aangegeven.
20.

De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na
aankomst van de bezemwagen.
Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de jury
schriftelijk worden ingediend, mits binnen de daarvoor reglementair gestelde tijd,
die daartoe bereikbaar is in de vergaderruimte van de jury (zie art. 9)

21.

De medische verzorging tijdens de wedstrijd is in handen van de rondearts,
ambulance personeel en personeel van het Rode Kruis.
De ziekenhuizen en telefoonnummers daarvan in de omgeving zijn:
Politie 112
Ambulance 112
Politie geen spoed 0900.8844
Huisartsenpost Zwolle, Dr. Stolteweg 17, 8025 AV Zwolle, 0900-3336333
Huisartsenpost Meppel, Hoogeveenseweg 38, Meppel, 0900-1120112
Isalaklinieken Zwolle, 038-4245000, Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle,
Isalaklinieken Polikliniek Kampen, 038-4246000, Engelenbergplantsoen 7,
8266 AB Kampen,
Diaconessenhuis Meppel, 0522-233333, Hoogeveensweg 38, 7943 KA Meppel,
Gezondheidscentrum Steenwijkerland, 0522-233333, Sluisweg 2, 8332 JC Steenwijk,
Polikliniek Vollenhove, 0527-24450, Groenestraat 38, 8325 AZ Vollenhove,

22

De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen
of schade aan derden, zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd.

23.

a. Op de individuele uitslag Nieuwelingen Meisjes is het prijzenschema P van de
KNWU van toepassingen en voor Junior Dames is het prijzen schema K van de
KNWU van toepassing. De nummers 1,2 en 3 worden gehuldigd direct na de
wedstrijd bij de jurywagen. Het prijzengeld wordt binnen een maand per bank
overgemaakt naar het opgegeven Ibannummer.
b. Op de individuele uitslag Nieuwelingen is het prijzen schema P van de KNWU van
toepassing. De nummers 1,2 en 3 worden gehuldigd direct na de wedstrijd bij de
jurywagen. Het prijzengeld wordt binnen een maand per bank overgemaakt naar het
opgegeven Ibannummer.
c. Op de individuele uitslag Junioren is het prijzen schema K van de KNWU van
toepassing. De nummers 1,2 en 3 worden gehuldigd direct na de wedstrijd bij de
jurywagen. Het prijzengeld wordt binnen een maand per bank overgemaakt naar het
opgegeven Ibannummer.

24.

Ter hoogte van het binnenrijden –na ca 13,5 kilometer -van Zwartsluis zal er een
“Interfloor tussensprint” met prijzen voor de eerste drie. Zowel ’s morgens als ’s
middags. Ook dit prijzengeld wordt binnen een maand per bank overgemaakt naar
het opgegeven Ibannummer.

25.

Deelnemers die worden betrapt bij het “wildplassen” verliezen hun recht om te
mogen starten.

26.

Ingeval van materiaal pech dient de renner zich aan de rechterzijde van de weg
op te stellen. Renners die links van de weg staan worden niet geholpen.

27.

Plaatsing chip/transponder

De plaatsing van de chip/transponder dient te geschieden op de voorvork en wel zo
dicht mogelijk bij de as van het voorwiel. De plaatsing is eigen verantwoording en bij
foutief of niet plaatsen kunnen er betreffende de uitslag en/of registratie geen rechten
aan worden ontleend of bij constatering vooraf zal een startverbod worden opgelegd.

28.

VERPLICHT AFSTAAN CAMERABEELDEN
Per 1 Januari 2016 is het plaatsen van een camera op de fiets door de UCI
toegestaan zonder voorafgaande toestemming. Eén en ander volgens de
voorwaarden en bepalingen zoals genoemd in het nieuwe (per 1januari 2016
ingaande) UCI artikel 1.3.024 ter.
Voor alle duidelijkheid kunnen dergelijke beelden nationaal gezien niet gebruikt
worden bij een protest of om een uitslag te beïnvloeden respectievelijk te wijzigen.
In artikel N 12.11.001 (Titel 12N) staat aan dat een overtreding kan worden
vastgesteld door middel van alle mogelijke bewijsmiddelen.
Camerabeelden dienen dan ook zonder pardon en onverwijld te worden afgestaan
wanneer hier door de voorzitter/wedstrijdleider respectievelijk disciplinaire commissie
om wordt gevraagd

29.

RICHTLIJN DEFECT IN NATIONALE EEN EN/OF MEERDAAGSE
WEGWEDSTRIJDEN
In het vervolg op eerdere seizoenen mag ook in 2018 in uitsluitend nationale
wedstrijden een materiaalwagen een renner/ster die door val of pech is achterop
geraakt achter de auto (dus niet er AAN) terug brengen tot de laatste wagen in de
karavaan van de groep die hij daarna het eerst tegen komt. (dus een renner uit de
kopgroep valt en komt achter het peloton dan mag dit tot het peloton en niet tot de
kopgroep, dit is analoog met de 30 seconden regel bij spoorwegen). Deze regel geldt
tot de laatste 20 km. daarna is pech, pech.

30

Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer
uit de wedstrijd genomen of vinden anderszins sancties plaats tegen de
betreffende begeleider.

31.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen m.b.t. wedstrijdtechnische
aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische
aangelegenheden de organisatie.

Genemuiden, maart 2018.

