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ADV L1

ARTIKEL 1: ORGANISATIE
De Volta Limburg Classic Dameswedstrijd (hierna te noemen “de wedstrijd”) wordt op 
1 april 2023 georganiseerd door Stichting Organisatiecomité Hel van het Mergelland 
(hierna te noemen “de organisatie”) welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie 
(KNWU), de vergunningen en ontheffingen. Deze zijn ter inzage beschikbaar bij de 
secretaris van de organisatie. 

ARTIKEL 2: WEDSTRIJDCATEGORIE & DEELNAME
De wedstrijd valt in de categorie Nationale Wedstrijd voor Elite vrouwen (UCI en 
Club) en Belofte vrouwen (UCI en Club) en Professional B. Aan deze wedstrijd kan 
worden deelgenomen door UCI ploegen met een Nederlandse licentie, Nederlandse 
clubploegen (uitsluitend met rensters met een elite/belofte licentie) en maximaal 3 
buitenlandse ploegen. Ploegen hebben minimaal vier en maximaal zes rensters. 
Indien het maximum aantal rensters niet bereikt is, is individuele inschrijving toe-
gestaan. De volgorde die hierin gehanteerd wordt, is: 
1. Nederlandse (club) rensters waarvan het team niet start; 
2. Nederlandse UCI rensters waarvan het team niet start; 
3. Buitenlandse rensters in dienst van een Nederlands team; 
4. Overige individuele rensters waarvan het team niet start; 
5.  Overige individuele rensters waarvan het team wel start. De ploegen kunnen mee-

rijden in de volgkaravaan. De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens 
de reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen en instructies van de 
KNWU. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van: 

 - de reglementen, bepalingen en instructies van de KNWU en de organisatie 
 - de te volgen route 
Bij een straf is de KNWU boetetabel van toepassing. De wedstrijd wordt verreden in 
het kader van en volgens de regels van de vrije wedstrijden. Het inschrijfgeld bedraagt 
€ 51,- per ploeg of € 8,50 per individu. 

ARTIKEL 3: PERMANENCE
-  Op zaterdag 1 april 2023 is de permanence gevestigd in het Café De Greune Mèrt, 

Diepstraat 31, 6245 BJ te Eijsden en geopend van 09:00 tot 12:00 uur. 
-  De accreditaties van de ploegen kunnen door de ploegleider / deelnemer of diens 

gemachtigde worden opgehaald op vertoon van de geldige licentie van de deelne-
mers en begeleiders op zaterdag 1 april 2023 tussen 09:30 en 10:30 uur. 

-  De ploegleidersvergadering zal bij aanwezigheid van de wedstrijdcommissaris-
sen plaatsvinden op zaterdag 1 april 2023 om 10:45 uur in de permanence. De 
juryvergade ring vindt aansluitend plaats om 11:00 in de permanence. 

ARTIKEL 4: RADIO TOUR
De informatie over de wedstrijd zal te beluisteren zijn via Radio Tour op 155.9375 MHz. 

ARTIKEL 5: NEUTRALE MATERIAALONDERSTEUNING
De neutrale materiaalservice zal bestaan uit twee neutrale materiaalwagens en een 
motor. 

ARTIKEL 6: START
Aanwezigheid bij de deelnemerspresentatie voor de start is verplicht. Dit kan, op 
aanwijzing van de jury, vanaf 45 minuten tot 15 minuten voor de start op de kruising 
van de Graaf de Geloeslaan/Diepstraat. In afwachting tot na de start van de heren-
wedstrijd stellen de deelneemsters zich op de kruising van de Graaf de Geloeslaan/ 
Diepstraat op aanwijzingen van de microfonist. De start zal plaats vinden om 12:30 
uur precies. Op aangeven van de microfonist rijden de deelneemsters 15 minuten 
voor de start richting startstreep, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en 
duidelijk zichtbaar en reglementair aangebrachte rugnummers. Ook het via de organi-
satie uitgereikte kaderplaatje dient op de juiste wijze aan de fiets te zijn bevestigd. 

ARTIKEL 7: WEDSTRIJD
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 achter 
de deelnemende rensters. Het meerijden in deze volgerskaravaan door niet of-
ficiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen, eventueel na overleg met 
de wedstrijdleiding, door het begeleidende politie-escorte uit de karavaan worden 
verwijderd. De bezemwagen (= laatste wagen van de volgerskaravaan) is herken-
baar aan bekende bezem. Op punten die gevaar kunnen opleveren worden door 
de organisatie personen met een rode vlag geplaatst. De deelneemsters dienen op 
deze aangegeven punten uiterste attentie en voorzichtigheid in acht te nemen. De 
deelneemsters en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury en 
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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. 

ARTIKEL 8 : AFVAL ZONES
Een vaste afval zone is ingericht op de Emmastraat/Kloppenbergerweg te Eijsden,  
direct na de rotonde:
- 13:05 waste zone op 19,2 km op de Emmastraat/Kloppenbergerweg 
- 13:38 waste zone op 38,4 km op de Emmastraat/Kloppenbergerweg
- 14:11 waste zone op 57,6 km op de Emmastraat/Kloppenbergerweg
- 14:44 waste zone op 76,8 km op de Emmastraat/Kloppenbergerweg
- 15:17 waste zone op 96,0 km op de Emmastraat/Kloppenbergerweg
- 15:49 waste zone op 114,7 km op de Emmastraat/Kloppenbergerweg 

ARTIKEL 9: FINISH & TIJDSOVERSCHRIJDING
De finish vindt plaats omstreeks 15:56 uur in de Diepstraat te Eijsden. Er vindt afleiding voor de 
volgers plaats op circa 900 meter van de finish aan de linkerzijde. Aanwijzingen van verkeersrege-
laars dienen strikt opgevolgd te worden. Iedere deelneemster die een tijdsoverschrijding heeft 
van meer dan 8% van de door de winnaar gereden tijd zal niet worden opgenomen in de uitslag. 
De wedstrijdcommissarissen hebben in overleg met de organisatie het recht het percentage bij 
onvoorziene omstandigheden aan te passen. 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 juryruimte. 
De volgende rensters dienen zich te melden bij de huldiging: Nummer 1 t/m 3 van de wedstrijd-
uitslag. De wielrensters dienen zich maximaal 5 minuten na aankomst van de herenwedstrijd (om-
streeks 16:55) te melden bij het huldigingspodium. De wens is om de wielrensters gezamenlijk 
met de heren bij de cérémonie protocollaire om 17:05 te huldigen in de live TV-uitzending. 
 
ARTIKEL 10: PRIJZENGELD
Het totale prijzengeld van de Volta Limburg Classic dames 2023 bedraagt € 2160,-

ARTIKEL 11: ANTIDOPING
Voor een eventuele antidopingcontrole is de anti doping unit is gesitueerd in Anytime Fitness 
Eijsden, Kerkstraat 4, 6245 CB te Eijsden. De controle vindt plaats onder de reglementen van  
de Dopingautoriteit.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID
De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan 
derden, zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd. 

ARTIKEL 13: OVERIGE BEPALINGEN
Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelneemster uit de wedstrijd 
genomen of vinden anderszins sancties plaats tegen de betreffende persoon. Het straffenbarema 
van de KNWU is van toepassing tijdens deze wedstrijd. In gevallen waarin dit reglement niet 
voorziet beslissen m.b.t. wedstrijd technische aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en 
m.b.t. organisatorische aangelegenheden de organisatie.

REGLEMENT DAMES 2023

1 € 350,-
2 € 225,-
3 € 200,-
4 € 175,-
5 € 125,-

6 € 100,-
7 € 90,-
8 € 80,-
9 € 70,-
10 € 60,-

11 € 50,-
12 € 50,-
13 € 45,-
14 € 45,-
15 € 45,-

16 t/m 18 € 40,-
19 t/m 21 € 35,-
22 t/m 24 € 30,-
25 t/m 27 € 25,-
28 t/m 30 € 20,-


