
 

 

TECHNISCHE GIDS 
PLOEGENTIJDRIT JEUGD EN NIEUWELINGEN 

ASC OLYMPIA 28 AUGUSTUS 2022 

 

 

 

  



Algemene informatie 

Locatie: Wielerparcours Sloten te Amsterdam 
Datum: 28 augustus 2022 
Organiserende vereniging: ASC Olympia 
 
 
Wedstrijdinformatie 
 
In-/afschrijven 
Inschrijving vooraf via email aan: milko.siemons@upcmail.nl 
Inschrijving sluit 25 augustus  om 12.00 uur 
Afmelden via: milko.siemons@upcmail.nl 
 
Wedstrijdindeling  
De wedstrijden zullen verreden worden in heats. Per heat staan 3 ploegen aan het vertrek, die 
starten met een interval van 1 minuut. 
De indeling per heat wordt gemaakt door de wedstrijdleiding en zal op 26 augustus via onze website 
kenbaar gemaakt worden. 
 
Wedstrijdprogramma 
Inrijden van 9:15 tot 9:50 
Aanvang Jeugd: 10:00 
Einde Jeugd ca. 12:00 (afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen) 
Pauze 30 min, tevens gelegenheid tot inrijden voor de nieuwelingen 
Aanvang Nieuwelingen: ca. 12:30 (aansluitend op de jeugd en de pauze, mogelijk vroeger) 
Jeugdploegen rijden 5 ronden. 
Nieuwelingen rijden 6 ronden. 
 
Rugnummers 
Rugnummer kunnen voorafgaand aan de wedstrijd worden opgehaald in de kantine van ASC Olympia 
en dienen na afloop terug te worden gebracht. Nummers rechts opspelden. 
 
Kosten 
Kosten voor deelname bedragen €10 per ploeg. dit gaarne vooraf te voldoen aan ASC Olympia 
rekening nummer NL02 RABO 0383570514 o.v.v. Ploegentijdrit. 
 
Het KNWU reglement is op deze wedstrijd van toepassing. 
 
 
Materiaal 
 
Mylaps 
Mylaps transponder is verplicht.  
In verband met het voorbereiden van het Mylaps bestand, dienen alle Mylaps transpondernummers 
uiterlijk 25 augustus bij de wedstrijdleiding bekend te zijn. Zonder Mylaps transponder geen uitslag 
van betreffende renner. De tijd van de derde renner met een Mylaps transponder is bepalend voor 
de uitslag.  
 
ASC Olympia heeft beperkt My-Laps transponders beschikbaar, huur van deze chips bedraagt € 5,00. 
 
Tijdritmateriaal 
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Het KNWU reglement is toepassing op het materiaal, dit wil zeggen; TT fietsen en ligsturen zijn niet 
toegestaan. Enkel ‘normale’ racefietsen. Maximale velghoogte bedraagt 50mm.  
Tijdrithelmen en snelpakken zijn wel toegestaan.  
 
Verzetten 
Alle renners van de jeugdploegen mogen rijden met een categorie 7 verzet.  
De nieuwelingen met hun reguliere verzet. Er zal verzetcontrole plaatsvinden. 
 
 
Wedstrijdverloop 
 
De tijd van de 3e renner bepaalt de tijd van de gehele ploeg. De snelste ploeg wint de wedstrijd. 
 
Start 
10 minuten voor de start van hun eigen heat melden betreffende ploegen zich bij de 
materiaalcontrole. Zodra de baan wordt vrijgegeven, stellen de 3 ploegen zich in de juiste volgorde 
op, ca. 30m voor de start/finishlijn. Op aangeven van de jury wordt gestart.  
 
Inhalen en stayeren 
Indien een ploeg wordt ingehaald, blijft deze ploeg LINKS op het parcours rijden. De snellere ploeg 
die van achteren aankomt, haalt BUITENOM in. Houd voldoende afstand bij het inhalen. 
 
Stayeren is verboden kan worden bestraft met diskwalificatie. Nadat een ploeg is ingehaald, dient de 
ploeg een positie schuin achter de snellere ploeg te kiezen en dient een tussenafstand van minimaal 
30 meter aangehouden te worden. 
 
Vergoeding 
Er is geen ronde vergoeding bij defect of val. 
 
Prijzen 
Er zijn prijzen voor de snelste 3 ploegen bij :  
Jeugd (m/mixed) 
Jeugd (v) 
Nieuwelingen (m) 
Nieuwelingen (V)  
 
Huldiging vindt plaats direct na de wedstrijden van de jeugd resp. de nieuwelingen. 


