Reglement Grote Prijs van TIM
Categorie A (met koerservaring)
 Deelname





Deelnemer (m/v) moet 16 jaar of ouder zijn en mag niet in het bezit zijn van een
nationale of internationale wielerlicentie die nodig is om deel te kunnen nemen aan
officiële wielerwedstrijden.
Door inschrijving aan deze categorie geef je aan gewend te zijn aan wedstrijdrijden en
geen noemenswaardige moeite te hebben met een gemiddelde snelheid van boven 35
km/uur.
Het betreft een individuele wedstrijd
Het aantal deelnemers dat kan worden toegelaten is gelimiteerd. Overeenkomstig de
KNWU-richtlijnen mogen er maximaal 75 deelnemers aan de start verschijnen (vol =
vol!). Inschrijfvolgorde en tijdige betaling zal hierbij een rol spelen.

 Fiets & Kleding




Een racefiets is verplicht. Andersoortige fietsen (mountainbike, ‘gewone’ fiets,
tijdritfiets, fietsen met een motortje, enz.) zijn niet toegestaan.
De racefiets moet in een goede staat verkeren en is met het oog op de veiligheid
voorzien van deugdelijk materiaal.
Deelnemers dragen verplicht een valhelm.

 Wedstrijd & Tijden









Het betreft een wedstrijd die gaat over 45 minuten + 3 ronden.
De eerste drie gefinishte renners zijn bepalend voor de einduitslag.
De renners die een ronde achterstand hebben opgelopen, dienen uit koers te gaan. Zij
dienen de wedstrijd te verlaten en zich bij de jury af te melden.
Ook renners die de wedstrijd staken om andere redenen (bijv. materiaalpech), dienen
zich af te melden bij de jury.
Tussen 16.30 - 17.00 uur meldt iedere deelnemer zich in de grote tent op het
voormalige Raboplein aan de Stationsstraat. Daar ontvangt hij/zij een rugnummer die
aan de rechterzijde op de rug dient te worden gespeld.
Iedereen wordt geacht om tijdig aan de start te staan. Renners mogen opstellen nabij
de startlijn na oproep jury (volgorde wordt door loting bepaald).
De aanvangstijd van de wedstrijd is 17.15 uur.

 Puntentelling & Prijzen




De eerste drie gefinishte renners winnen een mooie beker en worden op het podium
gehuldigd. De renner die als eerste de (eind)finish bereikt wordt tevens winnaar van
een prachtige wisseltrofee. Deze wordt je eigendom na 3 overwinningen.
Er vinden 2 premieronden plaats, waarbij individueel gesprint wordt voor de plaatsen
1, 2 en 3. Hierbij zijn resp. 10, 5 en 3 consumptiebonnen te verdienen.
Er worden geen geldprijzen uitgekeerd.
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 Algemene regels & Aandachtspunten









Aanwijzingen van de jury dienen te allen tijde worden opgevolgd.
Elke deelnemer is automatisch verzekerd (WA, persoonlijke ongevallen en
rechtsbijstand).
De rugnummers dienen na afloop van de wedstrijd weer ingeleverd te worden op de
plaats van uitgifte.
Elke deelnemer dient op de hoogte te zijn van dit reglement.
De uitslag van de jury is bindend.
De organisatie verwacht van iedere deelnemer een sportieve houding ten opzichte van
overige deelnemers, publiek, jury en organisatie. Onsportief gedrag kan en zal door de
organisatie/jury worden bestraft middels uitsluiting.
De organisatie en jury kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen,
aangebrachte schade of vermissing van goederen.
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet en in onvoorziene omstandigheden
beslist de organisatie.

 Inschrijving & Kosten





Inschrijven kan middels het inschrijfformulier op www.mijlvanmares.nl Let hierbij op
dat je het juiste formulier gebruikt (A voor de gevorderde wedstrijdrijder en B voor de
recreatie renner).
Kosten inschrijving tot 27 juli € 10,00 per deelnemer. Na 27 juli zijn deze kosten
€ 12,50 per deelnemer.
Zoals eerder vermeld kunnen er ‘slechts’ 75 personen deelnemen. Tijdstip van
aanmelding en tijdige betaling zullen hierbij een rol spelen.
Inschrijfgelden zullen alleen worden teruggestort indien men niet wordt toegelaten
vanwege overschrijding van het aantal gelimiteerde deelnemers. Bij voortijdig afmelden
zal het inschrijfgeld niet teruggestort worden.

De organisatie van de Mijl van Mares wenst u veel succes met de voorbereidingen op de Grote
Prijs van TIM .
Meer informatie kunt u desgewenst krijgen via André Kraaijvanger (tel 0495-593296 / 0651869660) of Tom de Regter (06-31930401)
 Kijk voor de meest actuele/gewijzigde info op www.mijlvanmares.nl 
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