TECHNISCHE GIDS 67e RONDE VAN ZUID HOLLAND

Artikel – 1 Organisatie
De 67e Ronde van Zuid Holland wordt op zaterdag 14 maart 2020 georganiseerd door de Stichting S.O.S. i.s.m.
H.S.K. Trias, houder van de K.N.W.U. wedstrijdlicentie en de benodigde vergunningen van de overheden. Deze
licentie en ontheffingen liggen ter inzage bij de secretaris van de organisatie. (Leo de Jager).
Artikel – 2 Permanence
Sporthal Ockenburgh Active Wijndaelerduin 25 Den Haag / Kijkduin – Telefoon : (070) 368 66 39
.
Artikel – 3 Radiocommunicatie
De informatie over de wedstrijd zal te beluisteren zijn via Radio Tour op 155.9375 MHz.
Radiocommunicatie wordt uitgegeven vanaf 09.30 uur voor de permanence Sporthal Ockenburgh Active aan de
Wijndaelerduin te Den Haag / Kijkduin.
Artikel – 4 Wedstrijd Reglementen
De organisatie wijst er op dat het routeschema en dagprogramma van dit rondeboek als onderdeel van het
organisatiereglement beschouwd dient te worden. Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit
reglement en de reglementen van de K.N.W.U. 2020
Artikel – 5 Wedstrijdklasse
De wedstrijd ( vrije klassieker ) wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen en jaarlijkse besluiten
2020 en andere bepalingen en instructies van de K.N.W.U. voor Belofte en Elite renners ( prijzenschema – D ). .
Artikel – 6 Deelnemers
De wedstrijd, waarvan de afstand circa 175 km bedraagt, wordt verreden in ploegverband, ploegen bestaande uit
minimaal 4 en maximaal 6 renners. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige K.N.W.U. licentie
als Belofte- of Eliterenner voor het jaar 2020, afgegeven door de K.N.W.U. dan wel een buitenlandse federatie
aangesloten bij de U.C.I.
Artikel – 7 Inschrijvingen
Uiterlijk op maandag 09 maart 2020 dient een bevestiging van de namen van de deelnemende renners
( inclusief 3 vervangers ) ontvangen te zijn bij Hans Jansen, Hoenderparklaan 107, 2295 HD
Kwintsheul, telefoon ( 0174 ) 295751, Gsm (06 ) 25347568 , email hansjansen29@gmail.com met
licentienummers renners , soigneurs , mecanicien en ploegleiders. Tevens kenteken van de
ploegleiderauto’s. Het inschrijfgeld bedraagt € 90.00 per team , 14 dagen voor aanvang wedstrijd te
voldoen op bankrekening NL39INGB0652286003 t.n.v. Penningmeester Stichting S.O.S. te Den Haag.
Officiële inschrijving vindt plaats in permanence op zaterdag 14 maart 2020 vanaf 09.30 uur tot uiterlijk 09.45
uur.
Artikel – 8 Rugnummers / Transponders
De rugnummers dienen uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de ploegleidersvergadering ( 10.00 uur ) door de
ploegleiders te worden afgehaald, waarbij de licenties van de begeleiders en renners (getekend ) moeten worden
getoond en geldig moeten zijn voor 2020. De rugnummers worden gedragen zoals zij worden uitgegeven zonder
dat zij verknipt of verkleind zijn, op welke wijze dan ook, dit geldt tevens voor verstrekte kaderplaatjes.
De rugnummers dienen goed zichtbaar te worden gedragen ook met de maximale exposure voor de Sponsor. De
rugnummers dienen na de wedstrijd te worden ingeleverd bij de organisatie. Op elke racefiets van de deelnemers
dient een transponder bevestigd te zijn. Zonder transponder wordt u niet geklasseerd en komt u niet in de uitslag
voor.
Artikel – 9 Ploegleidersvergadering
De ploegleidersvergadering vindt plaats om 10.00 uur in de Duinzaal van de Sporthal Ockenburgh Active aan de
Wijndaelerduin 25 te Den Haag / Kijkduin.. Hier ontvangen de ploegleiders tevens de bescheiden voor de
materiaalwagens. Telefoon ( 070 ) 368 6639
Artikel – 10 Juryvergadering K.N.W.U.
De Juryvergadering vindt plaats om 10.30 uur in de Duinzaal van Sporthal Ockenburgh Active aan de
Wijndaelerduin 25 te Den Haag / Kijkduin. Telefoon (070 ) 368 66 39.
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Artikel – 11 Volgerskaravaan
Alle deelnemers en functionarissen in de wedstrijdkaravaan dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels.
Zij moeten zoveel mogelijk rechts van de weg rijden. De aanwijzingen van de begeleidende Politie
functionarissen en K.N.W.U./ Jury / wedstrijdleiding en organisatie dienen stipt te worden opgevolgd, zo niet, dan
volgt onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd. Voor zover bevoegd en daartoe voorzien
van een verplichte organisatiesticker en nummer, stellen de voertuigen zich op, naar aanwijzing van de
organisatie op het parkeerterrein aan de Zandvoortselaan t.o. de Katwijkselaan tussen 11.00 en 11300 uur. Tevens
worden alle volgwagens voorzien van de door de K.N.W.U. beschikbaar gestelde stroken met functievermelding
zoals, wedstrijdleider, jury, materiaalwagen, organisatie, pers etc. Wagens of motoren welke niet voorzien zijn
van genoemde organisatie en K.N.W.U. stroken, worden direct uit de wedstrijdkaravaan verwijderd.
(Alle volgwagens voeren gedimd groot licht tijdens de wedstrijd).
Artikel – 12 Bezemwagen
De bezemwagen is voorzien van en herkenbaar met bezem en groene vlag. De Politie Haaglanden hanteert 5
minuten tussen kop en staart van de wedstrijd. De renners die uit de koers worden gehaald wegens
tijdoverschrijding, moeten hun rugnummer afspelden, en zich houden aan de geldende verkeersregels.
Artikel –13 Tekenen presentielijst
De deelnemers zijn verplicht om de presentielijst te tekenen bij de Jurywagen ( Kijkduinsestraat ) vanaf 11.30 uur
op aanwijzing van de microfonist.
Artikel 14 Deelnemerslijsten
De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd verkrijgbaar bij de start &
finish locatie aan de Kijkduinsestraat te Den Haag / Kijkduin.
Artikel – 15 Routeschema en beveiliging
In geval van een routewijziging zal dit in de ploegleidersvergadering middels een communiqué worden
medegedeeld, en worden de renners bij het tekenen van de presentielijst hierop attent gemaakt door de microfonist
van de K.N.W.U. Jury.
De renners dienen de officiële route af te leggen. Zij worden geacht de route als zodanig te kennen. De deelnemers
die de route niet volledig hebben afgelegd zal niet in aanmerking komen voor de prijzen en uitslagen van de
wedstrijd. Hij zal behalve bij duidelijk aangetoonde en door de wedstrijdcommissarissen geaccepteerde
overmacht, voor de wedstrijd worden uitgesloten. Op punten die gevaar kunnen opleveren, worden door de
organisatie verkeersregelaars ingezet ( 50 motoren MBT – Zoetermeer ) . De deelnemers dienen op deze punten
uiterste attentie en voorzichtigheid te betrachten.
Artikel – 16 Start 67e Ronde van Zuid-Holland
De start vindt plaats om 12.00 uur precies. De deelnemers zijn verplicht tenminste 20 minuten voor de start
aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar aangebrachte rugnummers,
en tevens een transponder aangebracht op de juiste plaats aan de racefiets te zijn bevestigd.
Artikel – 17 Ravitaillering
De ravitaillering is voorzien na 98 km wedstrijd, in het wedstrijd- en tijdschema om circa 14.10 uur aan de
Zestienhovenseweg – N 209 t.h.v. Rotterdam – Hillegersberg.
Artikel – 18 Misdragingen
Alle renners en begeleiders wier gedragingen onderweg of in lokaliteiten zodanig zijn, dat zij aanstoot geven aan
de openbare orde of zedelijkheid bijvoorbeeld urineren voor of tijdens of na de wedstrijd op plaatsen waar zich
publiek bevindt, zullen door de wedstrijdcommissarissen worden beboet. Het straffenschema van de UCI is hierop
van toepassing. Verder denkt iedereen aan deze prachtige omgeving en de Provincie Zuid-Holland in het
bijzonder, zodat niets uit volgauto’s etc. in het mooie Zuid-Hollandse Landschap terecht komt en schadelijk is
voor het milieu.
Artikel – 19 Parkeren permanence / Start & Finish locatie
Uitsluitend wagens voorzien van een speciale parkeerkaart hebben toegang tot het parkeerterrein van de Sporthal
Ockenburgh Active. Andere auto’s van verzorgers, renners en volgers moeten worden geparkeerd op het
parkeerterrein aan de Wijndaelerweg tegenover de International School. U wordt daar afgeleid door een
verkeersregelaar. Parkeren start locatie, iedereen met een auto, renners , officials en begeleiders, moeten in
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verband met de drukte in Kijkduin ( begin badseizoen ) parkeren op het parkeerterrein aan de Zandvoortselaan.
Mocht u uw auto ergens anders parkeren dan loopt u het risico dat uw auto is weggesleept door de Politie
Haaglanden. KOSTEN € 600,00.
Artikel – 20 Reservemateriaal neutrale materiaalwagens
Reservemateriaal verkregen van de neutrale materiaalwagen, dient zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
binnen een half uur na afloop van de wedstrijd te zijn ingeleverd bij de organisatie.
Artikel – 21 Finish 67e Ronde van Zuid-Holland / Huldigingen
De finish vindt plaats circa 15.45 uur aan de Kijkduinsestraat t.h.v. Lantarenpaal nr-67 ite Den Haag/Kijkduin.
De huldiging vindt plaats na binnenkomst van de bezemwagen bij de Jurywagen voor de eerste drie aankomende
de aan de Kijkduinsestraat te Den Haag/Kijkduin.
Artikel –22 Antidopingcontrole
Voor een eventuele antidopingcontrole is er een ruimte in Sporthal Ockenburgh Active duidelijk aangegeven.
Deze controle wordt uitgevoerd conform het “Het reglement Controle Anti Doping UCI”. De deelnemers aan de
dopingcontrole worden aan de finish bij de K.N.W.U. Jurywagen bekend gemaakt.
Artikel – 23 Protesten
De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na aankomst van de bezemwagen. Protesten
kunnen onmiddellijk na afloop van de wedstrijduitslag ( circa een half uur ) bij de voorzitter van van de
K.N.W.U. Jury worden ingediend, die daartoe bereikbaar is in de Jury vergaderruimte van de Sporthal
Ockenburgh Active. ( Duinzaal ).
Artikel – 24 Aansprakelijkheid / verantwoordelijkheid organisatie
De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen te volgen van de Politie Haaglanden ,
aangemelde medewerkers en verkeersregelaars . De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor
ongevallen of schade aan derden, en/of materialen, voor tijdens of na de wedstrijd overkomen.
Artikel – 25 Onvoorziene omstandigheden
In gevallen waarin het K.N.W.U. / U.C.I. reglement niet voorziet, besluiten de wedstrijdcommissarissen van de
K.N.W.U. de organisatie en Politie Haaglanden over alle overige aangelegenheden.

Bestuur H.S.K. Trias en de Stichting Organisatie Sportevenementen in Zuid Holland wenst u een prettige
en sportieve wedstrijd toe.
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