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1. Wedstrijdreglement 
1.1 Reglement 

1. De EPZ Omloop van Borsele, hierna te noemen “de wedstrijd” wordt op vrijdag  26 april 2019 
georganiseerd door stichting Wielercomité  ’s-Heerenhoek, hierna te noemen de organisatie. 
Genoemde stichting is tevens houder van de wedstrijdlicentie. (KNWU) en de vergunningen en 
ontheffingen van de overheden. Vernoemde bescheiden zijn ter inzage beschikbaar bij de 
secretaris van de organisatie. 

 
2. De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten van 

de UCI en de KNWU. 
 

3. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van: 
     - de reglementen, bepalingen en instructies van de UCI, de KNWU en de organisatie;  
     - de te volgen route   
 

4. De wedstrijd wordt verreden in het kader van en volgens de regels van de tijdrit wedstrijden            
Elite-Vrouwen. 
 

5. Het uitreiken van de rugnummers heeft plaats in Spek mie Stroop, Marktstraat 16  
te ’s-Heerenhoek (tel:0113-351717).  
 

6. Tijdrit wordt verreden met transponders. 
 

7. Kleed- en wasgelegenheid bevinden zich in de kleed accommodatie  van de sporthal (zie 
beschrijving elders in dit draaiboek.) 
 

8. De juryvergadering zal plaatsvinden in:                                                                                                    
Pannenkoekhuis Spek mie Stroop in de Marktstraat 16 (tel: 0113-351717). 
 

9. De definitieve deelnemerslijsten zijn verkrijgbaar in de Permanence vanaf  1 uur voor het vertrek. 
 

10. De deelnemers stellen zich op de Heerenstraat op en  volgen de aanwijzingen van de microfonist. 
 

11. De start zal plaatsvinden op vrijdag 26 april voor de elite vrouwen om 19.25 uur.  
 

12. De deelnemers  zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de 
door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar en reglementair aangebrachte rugnummers. 

 
13. Voor zover bevoegd stellen de voertuigen uit de volgwagens zich op, op de Heerenstraat achter de 

renners. Het meerijden in deze volgerwagens door niet officiële personen en/of voertuigen is 
verboden. Zij zullen eventueel na overleg worden  verwijderd.                                                                             

14. Op punten, die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie personen met een gele vlag 
geplaatst. De renners dienen op deze punten de uiterste attentie en voorzichtigheid te betrachten. 
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15. De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury door de 
organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van deze 
aanwijzingen zal minimaal leiden tot een startverbod of uitsluiten van de wedstrijd.  

 
16. De organisatie acht zich niet verantwoordelijk voor het zoekraken van materialen e.d. 

 
Inschrijfgeld 
Er worden geen inschrijf gelden gerekend. 
 
 
 
 

1.2 Prijzen 
Prijzenschema 2019 voor Elite Vrouwen is F20 totaal € 690,--. 
 
  1e prijs € 90, - 11e prijs € 25, - 
  2e prijs € 80, - 12e prijs € 25, - 
  3e prijs € 80, - 13e prijs € 20, - 
  4e prijs € 60, - 14e prijs € 20, - 
  5e prijs € 45, - 15e prijs € 20, - 
  6e prijs € 35, - 16e prijs € 20, - 
  7e prijs € 30, - 17e prijs € 15, - 
  8e prijs € 30, - 18e prijs € 15, - 
  9e prijs € 25, - 19e prijs € 15, - 
10e prijs € 25, - 20e prijs € 15, - 
 

1.3 Aansprakelijkheid 
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade, welke aan deelnemers en/of aan 
derden wordt toegebracht. De eigenaren van alle bij de wedstrijd betrokken motorvoertuigen dienen over 
een WA verzekering te beschikken. 
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Aankomst situatie 

 
 

 

Aankomst situatie voor de tijdrit 
Finish situation for the time trial 

 

Motoren en volgers rechts houden 
Motorcycles and followers take the right 
side 

Alleen aankomende renners 
LINKS 
Only finishing riders keep LEFT 

Hek Hek Hek  

Infrared time measurement by George van der Sijpt with TAGHeuer equipment 

Jury bus 


