REGLEMENT DAMES
2e VOLTA LIMBURG CLASSIC DAMESWEDSTRIJD, ZATERDAG 31 MAART 2018
ARTIKEL 1: ORGANISATIE

ARTIKEL 7: WEDSTRIJD

De Volta Limburg Classic Dameswedstrijd (hierna te noemen “de wedstrijd”)

Voor zover bevoegd (en daartoe voorzien van een organisatie- en/of KNWU-strook en

wordt op 31 maart 2018 georganiseerd door Stichting Organisatiecomité Hel van

een radio-ontvanger) stellen de voertuigen uit de volgerskaravaan zich op achter de

het Mergelland (hierna te noemen “de organisatie”) welke tevens houder is van

KLLSULTLUKLYLUZ[LYZ/L[TLLYPQKLUPUKLaL]VSNLYZRHYH]HHUKVVYUPL[VɉJPwSLWLYZVULU

KL^LKZ[YPQKSPJLU[PL25><LUKL]LYN\UUPUNLULUVU[OLɉUNLUaPQU[LYPUaHNL

en/of voertuigen is verboden. Zij zullen, eventueel na overleg met de wedstrijdleiding,

beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.

door het begeleidende politie-escorte uit de karavaan worden verwijderd. De bezemwagen (= laatste wagen van de volgerskaravaan) is herkenbaar aan de bekende bezem. Op

ARTIKEL 2: WEDSTRIJDCATEGORIE

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

Aan deze wedstrijd kan worden deelgenomen door Amateur-vrouwen, Beloften-

voorzichtigheid in acht te nemen. De deelneemsters en hun begeleiders zijn verplicht alle

vrouwen, Junior-vrouwen, Elite-Vrouwen en Professional-B vrouwen in ploegen

HHU^PQaPUNLU]HUWVSP[PLQ\Y`LUKVVYKLVYNHUPZH[PLHHUNLZ[LSKLVɉJPHSZLUTLKL^LYRLYZ

van minimaal vier en maximaal zes rensters of individueel indien de ploeg niet

op te volgen. Het negeren van deze aanwijzingen zal minimaal leiden tot een startverbod of

deelneemt. De ploegen kunnen meerijden in de volgkaravaan. De wedstrijd wordt

uitsluiten van de wedstrijd.

verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere
bepalingen en instructies van de UCI en de KNWU. De deelnemers worden geacht

ARTIKEL 8: RAVITAILLERING

op de hoogte te zijn van:
- de reglementen, bepalingen en instructies van de UCI, de KNWU en de organisatie

Ravitaillering is toegestaan op de Emmastraat direct na de rotonde:

- de te volgen route. De wedstrijd wordt verreden in het kader van en volgens de

!9H]P[HPSSLYPUNVWRTVWKL,TTHZ[YHH[

regels van de vrije wedstrijden. Het inschrijfgeld bedraagt € 51,- per ploeg of

!9H]P[HPSSLYPUNVWRTVWKL,TTHZ[YHH[

€ 8,50 per individu.

!9H]P[HPSSLYPUNVW RTVWKL,TTHZ[YHH[
Hier is tevens de “Groenzone” voorzien. Ploegen en verzorgers worden geacht in het

ARTIKEL 3: PERMANENCE

belang van het milieu en behouden van deze wedstrijd deze zone schoon te houden en
rommel op te ruimen.

- Op zaterdag 31 maart 2018 is de permanence gevestigd in het Café De Greune
Mert, Diepstraat 31 te Eijsden en geopend van 09:00 uur tot 12:15 uur.

ARTIKEL 9: FINISH & TIJDSOVERSCHRIJDING

- De accreditaties van de ploegen kunnen door de ploegleider /deelnemer of
diens gemachtigde worden opgehaald op vertoon van de geldige licentie van de

+LÄUPZO]PUK[WSHH[ZVTZ[YLLRZ!\\YPUKL+PLWZ[YHH[[L,PQZKLU,Y]PUK[HÅLPKPUN

deelnemers en begeleiders op zaterdag 31 maart tussen 09:00 uur en 10.15 uur.

]VVYKL]VSNLYZWSHH[ZVWJPYJH TL[LY]HUKLÄUPZOHHUKLSPURLYaPQKL(HU^PQaPUNLU

Het rugnummer hoeft niet ingeleverd te worden achteraf.

van verkeersregelaars dienen strikt opgevolgd te worden. Iedere deelneemster die een

- De ploegleidersvergadering zal bij aanwezigheid van de wedstrijdcommissarissen

tijdsoverschrijding heeft van meer dan 8% van de door de winnaar gereden tijd zal niet

plaatsvinden op zaterdag 31 maart 2018 om 10:30 uur in de permanence.

worden opgenomen in de uitslag. De wedstrijdcommissarissen hebben in overleg met de

De juryvergadering vindt aansluitend plaats om 10:45.

organisatie het recht het percentage bij onvoorziene omstandigheden aan te passen. Pro[LZ[LUR\UULUUHHÅVVW]HUKL^LKZ[YPQKIPQKL]VVYaP[[LY]HUKLQ\Y`ZJOYPM[LSPQR^VYKLU

ARTIKEL 4: RADIO TOUR

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

De informatie over de wedstrijd zal te beluisteren zijn via Radio Tour op

3 van de wedstrijduitslag. De wielrensters dienen zich maximaal 5 minuten na aankomst

155.9375 MHz.

te melden bij het huldigingspodium. De wens is om de wielrensters gezamenlijk met de
heren bij de cérémonie protocollaire om 17:10 te huldigen.

ARTIKEL 5: NEUTRALE MATERIAALONDERSTEUNING
ARTIKEL 11: PRIJZENGELD
De neutrale materiaalservice zal bestaan uit drie neutrale materiaalwagens.
Op de individuele uitslag is het prijzen schema G van de KNWU van toepassing.

ARTIKEL 6: START

Het totale prijzengeld van de Volta Limburg Classic dames 2018 bedraagt € 910,-

1

€ 80,-

6

€ 40,-

11

€ 30,-

15 t/m 20

€ 25,-

de Geloeslaan / Diepstraat op aanwijzingen van de microfonist. Het tekenen van

2

€ 70,-

7

€ 35,-

12

€ 30,-

21 t/m 22

€ 20,-

de presentielijst voor de start is verplicht. Dit kan vanaf 45 minuten tot 15 minuten

3

€ 55,-

8

€ 35,-

13

€ 30,-

23 t/m 30

€ 15,-

voor de start op de kruising van de Graaf de Geloeslaan / Diepstraat. Dit op

4

€ 50,-

9

€ 35,-

14

€ 30,-

aanwijzing van de jury (artikel 1.2.088). De start zal plaats vinden om 12:30 uur

5

€ 45,-

10

€ 35,-

De deelneemsters stellen zich op nabij de permanence op de kruising van de Graaf

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

ARTIKEL 12: OVERIGE BEPALINGEN

KLVYNHUPZH[PL\P[NLYLPR[LRHKLYWSHH[QLKPLU[VWKLQ\PZ[L^PQaLHHUKLÄL[Z[LaPQU
bevestigd.

)PQOL[UPL[UHRVTLU]HUKP[YLNSLTLU[^VYK[KLIL[YLɈLUKLKLLSULLTZ[LY\P[KL^LKZ[YPQK
NLUVTLUVM]PUKLUHUKLYaPUZZHUJ[PLZWSHH[Z[LNLUKLIL[YLɈLUKLWLYZVVU0UNL]HSSLU
waarin dit reglement niet voorziet beslissen m.b.t. wedstrijdtechnische aangelegenheden de
wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische aangelegenheden de organisatie.
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