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De Sportcommissie van de Koninklijke Landmacht
organiseert het

OPEN MILITAIR
KAMPIOENSCHAP
TIJDRIJDEN
02 SEPTEMBER 2021
AMERSFOORT

Tevens geïntegreerd het NMK tijdrijden voor mindervaliden dzv
het Bureau Internationale Militaire Sport en een wedstrijd
paracycling dzv Wielerplatform Utrecht/KNWU.

–2–

INHOUDSOPGAVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ORGANISATIE
A. WEDSTRIJDLEIDING
B. ALGEMENE INFORMATIE OMK/NMK
CHRONOLOGISCH OVERZICHT
AFSTANDEN EN CATEGORIEEN
PRIJZEN
BEREIKBAARHEID
ALGEMENE BEPALINGEN
WEDSTRIJDTECHNISCHE BEPALINGEN
ROUTESCHETS
ROUTE WEDSTRIJDPARCOURS

–3–

4
4
4
5
5
5
5
6
7
8
8/9

ORGANISATIE
A.

WEDSTRIJDLEIDING:
Algehele leiding

: Sportcommissie KL ism BIMS
Wielerplatform Utrecht / KNWU

Locale organisatie

: LO&Sportgroep BHK

Wedstrijdleider

: Leo van der Linden

Wedstrijdjury

: KNWU

Uitslagenverwerking : KNWU/MYLAPS

B.

Wedstrijdlocatie

: “De Vlasakkers”, Bernhardkazerne te Amersfoort

Protestcommissie

: Vertegenwoordiger BIMS, wedstrijdleider en
voorzitter jury

Speaker

: Shirley van de Voort

ALGEMENE INFORMATIE OMK/NMK:
Secretaris Sportcommissie KL

: Elnt Anthony de Miranda

Stoo Sportcommissie KL

: Aooi Rene de Jager

PHBIMS

: Maj Twan Relou

Wielerplatform Utrecht

: Nelly Voogt
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2. Chronologisch overzicht
TIJDSTIP
10:00-11:00 uur
11:00-11:30 uur

11:30 -12:00 uur
12:00 uur
13:00-13:30uur
13:30 uur
14:30-15:00 uur
15.00 uur

PROGRAMMA
Burgerdeelnemers paracycling wedstrijd
melden zich bij de kazernepoort.
Deelnemers melden zich minimaal 30 minuten voor
hun eigen wedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat op
de “Vlasakkers” route staat aangegeven.
Tegen inlevering van uw ID of KNWU licentie
ontvangt u een startnummer en chip van de
wedstrijdorganisatie.
Na de wedstrijd en na inlevering van uw chip en
startnummer ontvangt u uw ID (Smartcard) of
KNWU licentie weer terug.
Mogelijkheid tot het verkennen van het parcours
door deelnemers Handbike-categorieën.
Start wedstrijd Handbike-categorieën.
Mogelijkheid tot het verkennen van het parcours
deelnemers Tri-Cycling en Tandem-categorieën.
Start wedstrijd Tri-cycling en Tandem-categorieën.
Mogelijkheid tot het verkennen van het parcours
door deelnemers OMK tijdrijden.
Start wedstrijd OMK tijdrijden.
Na iedere wedstrijd zal op de wedstrijdlocatie de
prijsuitreiking plaatsvinden.

3. Afstanden en Categorieën
Voor alle drie de evenementen en alle categorieën geldt drie ronden met een
totale afstand van 15 km.
Categorieen:
1. Handbiken: conform KNWU reglement NHC 2021
2. Tandem: mannen en vrouwen
3. Cycling: mannen C5 C4 en C1-3, Vrouwen C1-5

4. Prijzen
OMK ITT
:
KNWU ITT :
NMK ITT
:

Eerste 3 aankomende per cat.
Eerste 3 tijdsnelste per cat. (conform art. 16.1.005 factoren)
Eerste 3 tijdsnelste per cat. (conform art. 16.1.005 factoren)
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5. Bereikbaarheid
Vanaf 12.00 uur bent u, voor spoedgevallen, bereikbaar onder:
 GSM Sportcommissie KL, Elnt Anthony de Miranda ; 06-83646007
 LO/Sportgroep Bernhardkazerne 033-4661839
 Adres Bernhardkazerne: B. Wuytierslaan 198, 3818 LN Amersfoort.
Toegang tot de kazerne wordt verleend op vertoon van:
 militair ID (Smartcard);
 burgers mits vermeld op de toegangs-deelnemerslijst bij de
toegangspoort;
 indien uw naam voorkomt op een nominatieve lijst van juryleden/officials
bij de toegangspoort;
 bezoekers worden i.v.m. Covid-19 niet toegelaten op het complex;
 pers/media wordt opgevangen door de organisatie in gebouw Q.

6. Algemene bepalingen:
 Wedstrijddeelname aan het OMK tijdrijden staat open voor actief dienende
militairen, burgers werkzaam bij defensie en veteranen;
 Wedstrijddeelname aan het NMK voor gehandicapten staat open voor alle
categorieën in Paracycling, gedefinieerd in UCI Hoofdstuk 16;
 Wedstrijddeelname aan het KNWU Paracycling staat open voor alle
categorieën in Paracycling, gedefinieerd in UCI Hoofdstuk 16 en KNWU
regelement NHC 2021- op vertoon van een KNWU wedstrijd-, start- of
daglicentie;
 Deelnemers kunnen gebruik maken van de kleedruimtes in het
LO&Sportgebouw van de Bernhardkazerne;
 Tevens is er op de wedstrijdlocatie de mogelijkheid om zich om te kleden
in daar aanwezige partytenten;
 Op de wedstrijdlocatie zijn toiletten aanwezig, ook voor gehandicapten;
 Voertuigen dienen geparkeerd te worden op de aangegeven
parkeerplaatsen. Dit is met borden bewijzerd;
Het is ten strengste verboden uw voertuig op de weg te parkeren!;
 Het parcours is NIET toegankelijk voor voertuigen, de route naar het
parcours is bewegwijzerd;
 Eventueel meer ter zake doende bepalingen kunnen op de wedstrijddag
zelf nog bekend gemaakt worden.
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7. Wedstrijdtechnische bepalingen
Er is voor deelname geen KNWU-licentie vereist










Eisen t.a.v. fiets voor het OMK:
 Wedstrijden mogen verreden worden op een traditionele racefiets,
tijdritfietsen en triatlonfietsen;
 Verdere bepalingen conform reglement KNWU.
Eisen t.a.v. fiets voor het NMK en KNWU paracycling:
 Wedstrijden mogen verreden worden op een handbike, tandem, (Tri)
cycling racefiets zoals gesteld in de reglementen van de KNWU en UCI;
 Verdere bepalingen conform reglement KNWU en UCI.
Eisen t.a.v. de rugnummers/chip:
 Ten behoeve van goede jurering dienen de deelnemers het verstrekte
rugnummer linksachter onder op het shirt te bevestigen. De handbikers
bevestigen het nummer op de linkerdij;
 De Pro-chip t.b.v. tijdregistratie wordt met een tie-wrap aan de
voorvork van de fiets, 10 cm boven de as / zo dicht mogelijk
achter de vooras, bevestigd.
Eisen t.a.v. kleding/uitrusting:
 Deelnemers zijn, zowel tijdens het inrijden als tijdens de wedstrijd,
verplicht tot het dragen van een harde schaalhelm;
 Kleding: Wielertenue algemeen/ clubtenue met mouwen aan het shirt.
Aanvullende informatie:
 Bij het voortijdig verlaten van de wedstrijd dient men zich af te melden
bij de jury;
 Onderling wisselen van materiaal is niet toegestaan;
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 De wedstrijd wordt geleid vanuit de jurywagen en auto’s op en/of langs
het parcours;
 Er bestaat een mogelijkheid om reservemateriaal (wielen) in te leveren
bij de materiaalwagen;
 Materiaal wat men tijdens de wedstrijd heeft ontvangen van de
wedstrijdwagen dient direct na afloop bij de finish weer geruild te
worden;
 Verzorging via derden is niet toegestaan;
 Het is verboden nadat men de wedstrijd verlaat in tegengestelde richting
over de finishlijn te rijden i.v.m. chip registratie.

8.

Routeschets

9.

Route wedstrijdparcours
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