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De Sportcommissie van de Koninklijke Landmacht
organiseert namens het
Bureau Internationale Militaire Sport
in samenwerking met
LO&Sportgroep LTK
het

NATIONAAL
MILITAIR
KAMPIOENSCHAP
ORIËNTEREN
05 OKTOBER 2022
‘T HARDE
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1. ORGANISATIE.
A. Bureau Internationale Militaire Sport/Sportcommissie KL
Onder auspiciën van het BIMS is de Sportcommissie KL verantwoordelijk
voor de voorbereiding, uitvoering en nazorg van dit nationaal militair
kampioenschap. Hierbij wordt ze ondersteund door o.a. personeel van de
LO&Sportorganisatie KL. Voor algemene informatie over de sportkalender
en/of dit specifieke evenement kunt u terecht bij:



Hoofd Sportcommissie KL:
Stoo Sportcommissie KL:

Elnt Rene de jager
Aooi nathalie Oharek

tel 06-10487535
tel 06-13783044

B. WEDSTRIJDLEIDING:
Algehele leiding

: Sportcommissie KL

Wedstrijdleider/parcourslegger : Aooi Jurjen Blokzijl
Controleur

: Dhr Peter Foppen

Lokale organisatie

: Aooi Jurjen Blokzijl / IOL
HID Oscar Mouthaan

Protestcommissie

: Maj. Twan Relou, PHBIMS
Elnt, Rene de Jager, Secretaris
Sportcommissie, Aooi Jurjen Blokzijl

C. WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Wedstrijdsecretariaat

: Aooi Nathalie Oharek
Dhr Paul Lindeboom
Kap Michel van Dongen

D. WEDSTRIJDLOCATIE:

LO&Sportgroep LTK
Eperweg 141
8084HE ‘t Harde
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2. CHRONOLOGISCH OVERZICHT.
TIJDSTIP
09:00 11:30 uur

PROGRAMMA
Deelnemers melden zich uiterlijk 1 uur voor hun start bij
de meldlocatie op de LO&Sportgroep LTK (geb. 8).

10:00 uur

Start eerste lopers (afhankelijk van aantal deelnemers).
De startlijst wordt 28 september gepubliceerd op de
INTERNETsite van de Sportcommissie KL;
www.sportcommissie.nl
Zal er een maaltijd zijn voor de deelnemers in de vorm
van een BBQ.

Vanaf 12:30 u
+/- 14:00 u

Prijsuitreiking op dezelfde locatie als de maaltijd.

3. HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN.
A. ACCOMMODATIE
Omkleden / douchen dient te geschieden in de sportaccommodatie geb. 8.

B. LEGERING
Indien u daags van tevoren wenst te komen, dan dient u zelf legering te
regelen via digion.
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4. WEDSTRIJDREGLEMENT.

A.

ALGEMEEN

Vanaf 08 sep 2022 is het militair oefenterrein rond de LTK kazerne “OUT of
BOUNDS” voor deelnemers aan de OL activiteiten op straffe van
diskwalificatie.
Op de wedstrijddag zullen door de wedstrijdleider, eventuele bijzonderheden
met betrekking tot de wedstrijd en kaart bekend worden gemaakt op
publicatieborden of middels een flyer.

B.

INSCHRIJVING
1 Inschrijving staat open voor vrouwelijke en mannelijke:
 Nederlandse militairen in actieve dienst;
 burger ambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Defensie;
 buitenlandse militairen, die organiek zijn geplaatst bij een
Nederlandse eenheid.
 veteranen.
2 De inschrijving dient te geschieden door de gegevens in te vullen op site:
http://intranet.mindef.nl/kl/lo_sport/service/sport/index.aspx .
3 De inschrijvingstermijn sluit op 21 september 2022
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Startlijst is vanaf 28 september te vinden op:
www.sportcommissie.nl deze lijst is bindend voor uw starttijd.

5 Onverhoopte verhindering tot deelname dient z.s.m. te worden gemeld
aan de wedstrijdorganisatie.
6 Inschrijving dient te gebeuren in ieders eigen (leeftijd-) categorie!
7 Deelnemers aan de recreatieve loop dienen dit aan te geven tijdens de
inschrijving in de kolom “opmerkingen”.
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C.

TECHNISCHE BEPALINGEN

- U dient zelf een kompas mee te nemen.
- Kaart

:

- Afstanden

De Zanden editie 2021
Schaal
1:7.500
Hoogtelijninterval
2,5 m
:
Dames cat D
Dames cat DM
Heren cat S
Heren cat M1
Heren cat M2
Kennismakingsloop

+/- 6000 m
+/- 5000 m
+/- 7000 m
+/- 6000 m
+/- 5500 m
+/- 4000 m

- Op de meldingslocatie wordt de laatste info verstrekt.
- U dient zich 3 minuten voor uw starttijd te melden bij de start.
Er wordt gewerkt met een préstart, d.w.z. na de start nog een stuk
rood/wit lint volgen tot de daadwerkelijke startdriehoek op de kaart.
- Voor de tijdregistratie wordt gebruik gemaakt van SportIdent.
U ontvangt de SI-chip bij inschrijving en levert deze na de wedstrijd
weer in bij de finish (zie pnt 6 voor uitleg).

Kaartfragment:
(niet op schaal)
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D.

PRIJSUITREIKING / PRIJZEN.
De prijsuitreiking zal rond 14.00 u zijn op locatie.
De nrs 1 t/m 3 in elke categorie ontvangen een medaille.
De nrs 1 van elke categorie mogen zich tot het volgende NMK, indien
men behoort tot de categorie “actief dienend Nederlands militair”,
”Nationaal Militair Kampioen” noemen. Tevens ontvangt men de
bijbehorende kampioensbadge 2022.

5. OVERZICHT KAMPIOENEN 2021.

Cat D:

L. Schrader

Cat S:

R. Hereijgers

Cat M1: P. vd Nouwelant
Cat M2: M. van Dongen
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6.

UITLEG Elektronisch Registratie-systeem
“Sport Ident”(SI).

De SI-card:
-Bij het melden krijgt u o.a. een elektronische handchip, de SI-card.
-Deze wordt tijdens het lopen met een elastisch bandje om de vinger
gedragen en dient ter controle van de aangelopen posten en
tijdregistratie.
-Hij wordt simpelweg in het gat van een post gestoken voor de
werking (witte ronding). U krijgt dan een piep te horen en er gaat een
LED branden ter bevestiging van registratie van de post.
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Clear-post:
-Deze dient er voor om alle oude gegevens die op de SI-card staan te
wissen.
-Dit gebeurt in het eerste startvak.
-Wanneer dit uitgevoerd is, piept de post en gaat een LED branden.
Check post:
-Deze dient er voor om te controleren of de gegevens inderdaad zijn
verwijderd van de SI-card.
-Dit gebeurt direct na het clearen (in het eerste startvak).
-Ook hier geeft de post een piep- en led signaal.
Start-post:
-Op uw startsignaal steekt u de SI-card in de startpost.
-Controleer zelf of deze een piep- en led signaal geeft
-Op het moment dat de post piept gaat uw tijd lopen.
De post:
-Deze ziet er hetzelfde uit als de andere posten.
-Als de SI-card in het gat van de post wordt gestoken, gaat ook hier een
piep- en geluidsignaal.
-De loper dient dit zelf te controleren.
-Wanneer dit gebeurt, is de post "geregistreerd".
-Wanneer dit niet gebeurt, gebruikt u de merktang die zich aan de post
bevindt.
-Hiermee knipt u in uw kaart, u bent zelf verantwoordelijk dat het
merkteken duidelijk zichtbaar is na de finish.
De finish-post:
-Op de finishlijn staat de finish post, hier wordt de finishtijd geklokt.
Hier dient u dus óók te registreren!
Uitlezen tijden:
-Als u klaar bent met lopen neemt u de SI-card mee naar het
wedstrijdsecretariaat en laat de SI-card daar uitlezen.

7. Routebeschrijving.
Men dient te parkeren naast de hoofdingang van de LTK
(Noordzijde van de weg). Melden aan de Zuidzijde van de
weg op de LO&Sportgroep LTK.
Volg de bewijzering.
Google navigatie: https://maps.app.goo.gl/pMZ41uWupHnkAN6y7
MGRS:
31U FU 97085 09846

Eperweg 141
8084HE ‘t harde
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