
                                  

  Koppelomniums 2019 

voor dames en heren vanaf junioren 

 

Baan open 19:30 uur 

Aanvang wedstrijden 20:00 uur 

Bij stayeren, stayerswedstrijden 21.30 uur 

Programma en info  

De onderdelen kunnen zijn Scratch / Puntenkoers / Leidersrace / Koppelkoers (A-B Finale). 

Enige koppelervaring is vereist. Mixed koppels zijn toegestaan. 

Je kunt ook individueel inschrijven, dan doe je mee aan alle wedstrijdonderdelen, behalve de 

koppelkoers. 

Deelnemers rijden allemaal met een maximaal verzet van 52-15 (wordt gecontroleerd). 

Aan deze wedstrijden is een klassement verbonden, per persoon worden per wedstrijd punten 

gegeven. De finale en tevens huldiging is tijdens de GP Ted Rood op 17 december 2019.  

Inschrijfgeld € 5,00 per renner. Je kunt je opgeven via mdekker@osl.nl. 

De inschrijving stopt bij 48 renners. 

 

MYLAPS transponder verplicht 

Geef bij je aanmelding je licentienummer en transpondernummer door. Een transponder kan ook 

worden gehuurd voor € 5,00.  

Geen transponder is niet in de uitslag en automatisch naar de B-finale bij het koppelen. 

 

Toegang 

De toegangsprijs is € 3,00 p.p.  

Voor de leden van Alcmaria Victrix en jongeren onder de 14 jaar is de toegang gratis. 

 

De wedstrijden worden gehouden op: 

5 november 2019 

12 november 2019 inclusief stayerwedstrijd 

19 november 2019  

26 november 2019 inclusief stayerwedstrijd  

3 december 2019 

10 december 2019 

17 december 2019     FINALE GP Ted Rood inclusief stayer- of dernywedstrijd, nog te bepalen. 

mailto:mdekker@osl.nl


Programma koppelomniums/populaires  

20.00 Scratch 40 ronden 

 Puntenkoers 40 ronden 

 Leidersrace 40 ronden 

 Koppelen B-finale 60 ronden 

 Koppelen A-finale 60 ronden 

 

Op de avonden waarop tevens een stayerwedstrijd wordt verreden komt ofwel de puntenkoers, 

ofwel de leidersrace te vervallen. 

De stayerwedstrijd begint dan om 21.30 uur en duurt 80 ronden. 

 

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. 

 


