
                                  

  Track Series Sprint 9 en 10 november 2019 

voor dames en heren vanaf nieuwelingen 

 

Baan open 09:00 uur 

Aanvang wedstrijden 10:00 uur 

De Track Series bestaan uit zes wedstrijddagen, 2 in Amsterdam (endurance), 2 in Alkmaar en 2 in 

Apeldoorn (beide sprint).  

 

Onderdelen 9 november in Alkmaar 

1. Kwalificatie over 200 meter door alle deelnemers van alle categorieën.  

2. Sprint toernooi  

 

Onderdelen 10 november in Alkmaar 

1. Kwalificatie over 200 meter door alle deelnemers van alle categorieën.  

2. Keirin toernooi 

 

Inschrijven  

Inschrijven kan tot 7 dagen van tevoren via MIJN KNWU, per wedstrijddag.  

Jury en  organisatie behoudt zich het recht voor om aan de hand van het aantal deelnemers 

categorieën samen te voegen, te laten vervallen of series uit te breiden.  

Deelnemers die zich niet afmelden of ten onrechte wegblijven worden uitgesloten van verdere  

deelname aan de Track Series 2019. Ook eventuele behaalde resultaten van de betreffende 

deelnemer zullen vervallen. 

Afmeldingen kunnen uitsluitend via de mail aan Jack Borsjes greenvalley@ziggo.nl 

 

Bijdrage deelnamekosten  

Deelnamekosten bedragen voor alle renners €5,00 per wedstrijddag.  

 

Accreditatie  

Per renner zal 1 accreditatie worden gegeven plus 1 accreditatie voor een begeleider van die 

renner. Zonder accreditatie kan men niet op het middenterrein.  

 

Transponders  

Het rijden met transponders is verplicht. Eventueel kan beperkt een transponder worden gehuurd 

bij de organisatie, de huur bedraagt €5,00 per wedstrijddag.  

De plaatsing van de chip/transponder dient te geschieden op de voorvork en wel zo dicht mogelijk 

bij de as van het voorwiel. De plaatsing is eigen verantwoording en bij foutief of niet plaatsen 

kunnen er betreffende de uitslag en/ of registratie geen rechten aan worden ontleend. Bij 

constatering vooraf kan een startverbod worden opgelegd. 

 

Toegangsprijs  

Toegangsprijs voor toeschouwers is 3,00 euro 

Kinderen t/m 14 jaar zijn vrijgesteld van de toegangsprijs.  

mailto:greenvalley@ziggo.nl


Prijzenschema   

Er worden per categorie 5 prijzen per weekend beschikbaar gesteld door de organisatie van de 

wedstrijd in dat weekend. Als categorieën worden samengevoegd door te weinig deelname zullen 

er 5 prijzen per samengestelde categorie beschikbaar zijn. Bij minder dan 5 deelnemers in een 

categorie wordt er maximaal het aantal prijzen beschikbaar gesteld als deelnemers die er zijn. In 

overige specifieke gevallen ligt het besluit bij de organisatie. 

  

Plaats 
Nieuwelingen 
Jongens 

Nieuwelingen 
Meisjes 

Junioren 
Heren 

Junioren 
Dames Heren Dames 

1 30 30 40 40 50 50 

2 25 25 35 35 45 45 

3 20 20 30 30 40 40 

4 15 15 25 25 35 35 

5 10 10 20 20 30 30 

  

AVG 

Met de inschrijving voor deze wedstrijd geeft de deelnemer tevens toestemming voor het maken 

van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de wedstrijd voor verslaglegging en promotiedoeleinden 

op websites, social media en overige publicaties. De wedstrijdorganisatie heeft het volledige recht 

op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen. De deelnemers kunnen geen aanspraak 

maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband. 


