Deelnemers informatie Geopark Hondsrug Classic 6 oktober 2019

Startvolgorde 2019:
Bij de editie van 2019 gaan we opnieuw op basis van inschrijving het startnummer uitreiken. Dat
betekent dat na het KNWU wedstrijdlicentie vak de deelnemers een startnummer krijgen op volgorde
van inschrijving. We zullen ook deze inschrijflijst op de website tonen (vanaf donderdag 3 oktober
17.00, na sluiting voor inschrijving), zodat iedereen daar het startnummer kan zien.
Start 11.00 uur:
vak 1
vak 1
vak 1
vak 2
vak 3
vak 4
vak 5
vak 6
vak 7

1 t/m 200
1200 t/m 1250
1001 t/m 1100
201 t/m 300
301 t/m 400
401 t/m 500
501 t/m 600
800 t/m 900
901 t/m 1000

wedstrijdrijders
wedstrijdrijders dames
na inschrijvingen wedstrijdrijders
basislicentie, recreanten en teams
basislicentie, recreanten en teams
basislicentie, recreanten en teams
basislicentie, recreanten en teams
na inschrijvingen basislicentie en recreanten
na inschrijvingen basislicentie en recreanten

Bij het toekennen van de startvolgorde wordt rekening gehouden met het regelmatigheidsklassement.

Ophalen startnummer:
Op zaterdagmiddag 5 oktober van 14.00 tot 16.00 uur kunnen de startnummers worden opgehaald of
op zondagmorgen 6 oktober vanaf 08.30 uur tot een half uur voor de start. De startnummers liggen
klaar in de tent van Jansen Event-Sportmanagement op het terrein naast restaurant het Nije
Hemelriek. Houtvester Jansenweg 1 - 9462 TB Gasselte.
Om 11.00 uur zal het startschot worden gegeven voor de Geopark Hondsrug Classic.
Het is een massa start, iedereen zal dus tegelijk starten. Iedere deelnemer wordt ingedeeld in een
startvak (zie de startvolgorde). We houden met de startvolgorde rekening met wedstrijdrijders KNWU,
sponsoren, teams en moment van inschrijving. De startvolgorde gaat op stuurbordnummer van de
deelnemer. De maximale wedstrijdduur is 4 uur na het passeren van de start. Iedereen dient om
uiterlijk 15.00 uur binnen te zijn. Dat betekend dat iedereen om 13.00 uur de eerste ronde moet
hebben gereden, kom je later door de doorkomst moet je helaas de wedstrijd verlaten, het is dan niet
haalbaar om 15.00 uur te finishen.

Route:
De route voor de Geopark Hondsrug Classic is ongeveer 65 km en bestaat uit 3 lussen die 2 keer
verreden wordt. Er kan gekozen worden om 1 ronde van 3 lussen te rijden, maar dan doe je niet mee
in het klassement. Uiteraard ligt er dan wel een herinnering voor je klaar.

Het is niet toegestaan om op een cyclocross fiets deel te nemen aan de wedstrijd.
Uitslagen/ Huldiging 2019:
De Geopark Hondsrug Classic wordt gereden onder auspiciën van de KNWU.
Voor de wedstrijd geldt een totaaluitslag voor dames en heren op volgorde van finish.
Prijzengeld voor plaats 1 t/m 10 bij de dames en 1 t/m 20 bij de heren. Het prijzengeld kan tot uiterlijk
17.00 uur opgehaald worden in de tent van Jansen Event-Sportmanagement op het terrein naast
restaurant het Nije Hemelriek. De huldiging van de nummers 1,2 en 3 dames en heren en 1,2 en 3
teams is op het podium op het middenterrein tussen 14.00 en 15.00 uur.
Tijdregistratie:
De tijdregistratie zal plaatsvinden met het My Laps tijdregistratie systeem. Dat betekent dat iedereen
met een tag achterop het stuurbordje zal rijden. Van iedereen wordt de tijd geregistreerd waarop hij/zij
de startlijn en de finishlijn passeert. Alle tijden worden op de website weergegeven.
Verzorging:
Codagex verzorgd voor alle deelnemers voeding en een sportreep van Win2 Sportvoeding. Bij
start/finish is er de mogelijkheid je bidon te vullen met voeding en halverwege de route is er verzorging
aanwezig met voeding en sportrepen.
Douche en kleedgelegenheid:
Camping de Lente van Drenthe
Houtvester Jansenweg 2
9462 TB Gasselte
Tevens is het mogelijk om op de camping te overnachten tegen een speciaal tarief. Kijk daarvoor op
de website.

Teamplaats:
Mountainbiketeams, clubs en/of verenigingen kunnen nabij start en finish een teamplaats reserveren
op de teamarea. Oppervlakte teamplaats ongeveer 8 x 5 meter. Kosten zijn 45 euro per plaats.
Opgave kan via ilse@janseneventsportmanagement.nl
Parkeren
Rondom het Nije Hemelriek zijn voldoende parkeergelegenheden. Er staan verkeersregelaars welke u
een parkeerplek toewijzen. Tevens wordt het parkeren met borden aangegeven.
Fotograaf:
Onderweg wordt er van elke deelnemer een foto gemaakt door Mariska Hanegraaf van 11 A
Fotografie. Na afloop van de wedstrijd kun je de foto gratis downloaden via onze website. Sfeerfoto’s
rondom start en finish worden gemaakt door Sportfoto.nl. Na afloop zal er een link op onze website
staan, waar de foto’s terug te vinden zijn.

