Een dag voor de handbikesport
e

3 EUREGIO baankampioenschappen
30 juni 2018 – Venlo (NL)
met criterium (HT waardering) en achtervolging
Organisator/uitvoering:
Wielersportafdeling van de SC Union Nettetal, samen
met De Stichting Wieler- en Skateomgeving Herungerberg
en het handbiketeam EUREGIO
Medesponsor:
Marcus Optendenk (MdL), lid van de parlementariërsgroep
NRW - Benelux en lid van de algemene vergadering
van de EUREGIO Rijn - Maas - Noord
Datum:
Zaterdag 30 juni 2018, vanaf 08:00 uur.
Locatie:
Wieler- en Skateomgeving Herungerberg, Louisenburgweg 9, Venlo, Nederland
Categorieën:
WH5, WH, MH1/MH2, MH3, MH4, MH5/MH0
Startvergunning en toegestane uitrusting:
Startgerechtigd zijn ligfietsen, kniefietsen, adaptive bikes. Elektrische aandrijving is niet toegestaan.
Een helm is verplicht!
Inschrijfgeld: € 30. Dit is inclusief de toeslagen voor de tijdmeting en munten voor eten & drinken!
Wedstrijdindeling:
De criteria vinden plaats op de 800-meterbaan (blauw). Apart van de betreffende
categorieën moeten 45 minuten plus vijf rondes worden afgelegd.
Hierbij strijden de handbikers om de puntenevaluatie van de Handbike-Trophy.
De achtervolging over 2000 meter (5 rondes) vindt na de afgelegde criteria plaats op de 400-meterbaan (rood)
en eveneens apart na de betreffende categorieën in het duel “één tegen één” oftewel het knock-outsysteem.
Hierbij strijden de handbikers om cups en beloningen van het reha team West en Sunrise Medical.
Voorbeeld:
In de MH3 starten 19 handbikers. Deze leggen eerst hun criterium af op de 800-meterbaan. De raceafstand
bedraagt 45 minuten plus vijf rondes extra. Als de aan kop liggende handbiker aan zijn/haar laatste ronde
begint, geldt dat ook voor de andere handbikers. De winnaar bemachtigt 300 punten van de Handbike-Trophy.
Bovendien plaatsen de eerste vier zich voor de achtervolging, die in de verdere loop van de dag plaatsvindt en
waarin wordt gestreden om de cups en de beloningen. De achtervolging vindt plaats nadat alle criteriaraces zijn
voltooid.
Regels voor de achtervolging:
 De vier deelnemers per categorie ontstaan uit de resultatenlijsten van de vooraf afgelegde criteria,
wat betekent dat de race direct met de halve finale begint.
 De koppels worden aan de hand van de resultatenlijst van het criterium gevormd,
d.w.z. dat de langzaamste tijd het tegen de snelste tijd op zal nemen.
 Op basis van het knock-outsysteem kwalificeren de winnaars zich rechtstreeks voor de finale.
 De verliezers van de halve finale strijden vóór de finale om de derde plek.
 Een race geldt als beslist zodra men binnen de normale 5 rondes worden ingehaald.
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Registratie en toevoeging:
Via internet op www.rtwest.de
Bij vragen is Stefan Voormans bereikbaar op +49 21 53 / 80 00 70, of stefan@nettebiker.com.
Toevoegingen (plus € 5) zijn mogelijk op de dag van de race,
de organisatietoeslag ter hoogte van € 35 dient ter plaatse contant te worden betaald.
Tijdplan:
De EUREGIO-baankampioenschappen beginnen om 08:00 uur met het eerste criterium in de WH5,
daarna gaat het op volgorde van de categorieën Mh5/MH0, WH, MH3, MH4 en MH1/MH2 verder.
Dit schema geldt ook voor de na de criteria plaatsvindende achtervolging.
Elk kampioenschap wordt volledig voltooid voordat het kampioenschap in de volgende categorie van start gaat.
Tijdmeting:
Afzonderlijke elektronische tijdmeting. De chips worden door de organisator ter beschikking gesteld.
De chipuitgifte vindt plaats in de bistro vlak naast de baan op het terrein.
Prijzen voor de achtervolging:
WH
1e plaats: € 250
2e plaats: € 150
3e plaats: € 100

WH5
1e plaats: € 250
2e plaats: € 150
3e plaats: € 100

MH1 / MH2
1e plaats: € 250
2e plaats: € 150
3e plaats: € 100

MH3
1e plaats: € 350
2e plaats: € 250
3e plaats: € 150

MH4
1e plaats: € 350
2e plaats: € 250
3e plaats: € 150

MH5/MH0
1e plaats: € 250
2e plaats: € 150
3e plaats: € 100

Prijsuitreiking:
Voor de drie winnaars tot zestig minuten na elke voltooide race.
Presentatie: Holger Falk
Medische ondersteuning, eerste hulp en contact met het wedstrijdterrein:
Henk Hassig en Henk Sloesen - 00 31 (0) 65 11 57 111
Parkeerplaatsen/kampeerterrein:
Parkeerplaatsen op het terrein zelf zijn beperkt.
Op de vlakbij gelegen “Louisenburgweg” is er voldoende parkeergelegenheid, ook voor campers.
Toiletten:
Er zijn twee drempelvrije toiletten beschikbaar op het terrein.
Eten & drinken:
Op het terrein is van alles verkrijgbaar.
Disclaimer:
Met mijn registratie en deelname aan de “EUREGIO-baankampioenschappen voor handbikers” erken ik dat de organisator niet
aansprakelijk kan worden gesteld voor schade van welke soort dan ook. Ik verklaar dat ik gezond en goed genoeg getraind bent. Ik ga
ermee akkoord dat ik kan worden gediskwalificeerd als ik het risico loop mijn gezondheid in gevaar te brengen. Ik verklaar ermee akkoord
te gaan dat in de registratie vermelde persoonlijke gegevens door kunnen worden gegeven en dat de in samenhang met het evenement
gemaakte foto’s, video-opnames en interviews op de radio, op de televisie, op film, op internet enz. zonder recht op vergoeding openbaar
kunnen worden gemaakt. Ik bevestig nadrukkelijk de correctheid van de door mij verstrekte gegevens. Indien het evenement niet kan
doorgaan of moet worden afgelast wegens overmacht heb ik geen recht op terugbetaling van de organisatietoeslag (opmerking volgens
privacybescherming: uw gegevens worden machinaal opgeslagen). Voor de hoedanigheid van de baan en de daaruit voortvloeiende risico’s
voor de deelnemers kan de organisator noch de eigenaar op welke manier dan ook aansprakelijk worden gesteld. De organisator kan
bovendien ook niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of materiële schade. Het evenement vindt bij elk type weer plaats.

