KNWU dameswegwedstrijd
Open voor UCI rensters, amateur en beloften dames
Klimwedstrijd voor Junioren dames/Nieuwelingen dames
Algemene informatie:
10e Klimomloop van Ulestraten
Organisatie: Stichting Col di Ulecitta
Secretariaat: Burgemeester Visschersstraat 34
6235 EC Ulestraten

Inschrijvingen via KNWU
Prijzenschema G Dames
Prijzenschema L Junioren dames en Nieuwelingen dames

Afstand wedstrijd Junioren dames/ Nieuwelingen dames 70,8 km
Afstand wedstrijd Dames 123,9 km

Start 10:00 uur junioren dames en nieuwelingen dames op de Sint Catharinastraat te
Ulestraten
Start 13:30 uur dames op de Sint Catharinastraat te Ulestraten
Finish ca. 12:00 uur junioren dames en nieuwelingen dames op de Sint Catharinastraat te
Ulestraten
Finish ca. 17:25 uur dames op de Sint Catharinastraat te Ulestraten

Permanence
Tent op parkeerplaats bij Fysiotherapie Abbink op de Sint Catharinastraat te Ulestraten
Jury vergadering
Zaal bij Café Walk Inn Groot Berghem 2, 6235 BL Ulestraten
Was- en kleedruimte
Geen in verband met COVID-19
Ziekenhuis Maastricht UMC+/Academisch Ziekenhuis
Prof. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Telefoonnummer 043 – 38 76 543
EHBO: 0031-(0)43-5766666

Organisatie
Voorzitter: John Waterreus
Secretaris: Mariëlle Waterreus
Penningmeester: Mariëlle Waterreus
Bestuurslid: André Eijssen
Bestuurslid: Raymond Petit
Bestuurslid: Vincent Kurvers
Werkgroepen
Parcours:
Technische Zaken:
PR – pers:
Medische zaken en Covid:

John Waterreus
André Eijssen
Kylie Waterreus
Stichting Sportdokters

Koersdirecteur:

John Waterreus

Adviseurs
Parcoursbeveiliging:

EMS

Correspondentieadres
Stichting Col Di Ulecitta
Burgemeester Visschersstraat 34
6235 EC Ulestraten
Website : www.klimomloop-ulestraten.nl
Email : info@klimcriterium.nl

Dagprogramma
08.30 uur Permanence open
08.30 uur Junioren dames en Nieuwelingen dames rugnummers + uitreiken kader plaatjes.
(De eerste 20 rensters, dus rugnummer 1 t/m 20 brengen een achterwiel mee voorzien van
naam). Ophalen van de rugnummers d.m.v. tijdslot. Dit i.v.m. het temperaturen van alle
rensters en begeleiders. We starten om 8.30 uur met de eerste 25 rensters en begeleiders. Om
8.45 de rugnummers 26 t/m 50 en om 9.00 uur de rugnummers 51 t/m 75, om 9.15 volgt dan
de rest.
Let op de onderlinge afstand. Hou rekening met het inrijden want dat verhoogd je
temperatuur en het risico op niet starten is aanwezig. Niet getest tijdens je tijdslot of
positief is niet starten.
09.00 uur Juryvergadering (zaal Walk Inn)
10.00 uur Start Junioren dames en Nieuwelingen dames op Sint Catharinastraat te Ulestraten
10.15 uur Afhalen rugnummers + uitreiken kaderplaatjes dames. Dit gebeurt d.m.v. een
tijdslot i.v.m. het temperaturen van alle rensters en begeleiders. We starten om 10.15 uur met

de eerste 25 rensters en begeleiders. Om 10.30 de rugnummers 26 t/m 50 en om 10.45 uur de
rugnummers 51 t/m 75, om 11.00 uur 76 t/m 100, om 11.15 uur 101 t/m 125 en om 11.30 uur
126 t/m 150 en om 11.45 uur de rest. Let op de onderlinge afstand. Hou rekening met het
inrijden want dat verhoogd je temperatuur en het risico op niet starten is aanwezig.
Niet getest tijdens je tijdslot of positief is niet starten. De ploegleider krijgt rugnummers
en kaderplaatjes maar iedere renner dient hier volgens tijdsslot getemperatuurd te zijn.
11.30 uur Ploegleidervergadering dames (zaal Walk Inn) indien noodzakelijk
12.00 uur Finish Junioren dames en Nieuwelingen dames op de Sint Catharinastraat te
Ulestraten
12.30 uur Huldiging Junioren dames en Nieuwelingen dames (één uitslag)
13.30 uur Start Dames op de Sint Catharinastraat te Ulestraten
17.15 uur Finish Dames op de Sint Catharinastraat te Ulestraten
17.30 uur Huldiging Dames
17.45 uur Juryvergadering (zaal Walk Inn)
17.45 uur Sluiting

Samenstelling jury
Vz. Wedstrijdleider

Edwin Cruijssen

Ass. Wedstrijdleider

Roel Close

Wedstrijdcomm. 2

Guusje Vrehen

Wedstrijdcomm. 3

Peter Oonincx

Aankomstrechter

Armand van Mulken

Comm. 1 / Rugnummers /
Computerverwerking

Hubert Tonnaer

Comm. Bezemwagen

Wiel Senden

Microfonist

Rien van Horck

Motorordonnance

Patrick Knoben

Motorrijder
Teheux

John

Karavaan
Voorrij auto D&D verhuur Mercedes
Neutrale wagen 1 Mavic
Neutrale wagen 2 Mavic
Neutrale wagen 3 Mavic
Neutrale wagen 4 Mavic
Motor neutraal 5 Mavic
Jurywagen 1 Mercedes
Jurywagen 2 Mercedes
Jurywagen 3 Mercedes
Jurywagen 4 Mercedes
Jurywagen 5 Mercedes
Sportdokters
Bezemwagen
Motorbegeleiding Euro Motard Services (EMS)

Opstellen ploegen en renners/rensters
Alle rensters stellen zich op bij de start, op de Sint Catharinastraat te Ulestraten. Iedereen
dient 20 minuten voor vertrek uiterlijk aanwezig te zijn, vanuit daar vindt er een
geneutraliseerde start plaats van ongeveer 1 kilometer, en dan zal op de Kling te Ulestraten
het startsein gegeven worden door de koersdirecteur. Vanwege de COVID-19 richtlijnen
vervalt het tekenbord en vindt er geen ploegenvoorstelling plaats.

Wedstrijdreglement 10e Klimomloop van Ulestraten
Het is voor ons allemaal een vreemde en onzekere tijd. Wij, stichting Col di
Ulecitta, als organisatie van de 10e klimomloop van Ulestraten wilden toch
graag onze wedstrijd voor jullie dames in de lucht houden. Met heel veel
kunstgrepen en inspanningen is ons dat gelukt. We vragen echter ook iets
van jullie. Kom zoveel mogelijk alleen of in clubverband met zo min
mogelijk mensen. Neem geen toeschouwers mee, hou je aan de regels, de
veiligheidsregio heeft voor een extra item gezorgd. Jullie iedereen in de
koers, jury organisatie en alle helpers worden getemperatuurd. Is daar een
verhoging tussen gaat die persoon onmiddellijk naar huis, dus uitgesloten
van de wedstrijd. Heb je klachten blijf thuis, kun of wil je hieraan niet
conformeren, geen probleem, blijf dan thuis.
Iedereen in koers of in de verzorgingsboxen is getemperatuurd. Toegang tot
de verzorgingsboxen wordt verkregen middels een toegangsbandje welke
verstrekt wordt door de organisatie. De hele begeleiding (ploegleider of
ploegleidster, verzorger en mecanicien), jury, rensters en organisatie heeft
ook een gezondheidsverklaring afgegeven zoals in het voorbeeld staat.
GEBRUIK JULLIE VERSTAND.

Artikel 1
De 10e klimomloop van Ulestraten , hierna te noemen “de wedstrijd”, vindt plaats op zondag,
20 september 2020. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Stichting Col di Ulecitta,
hierna te noemen “de organisatie”, welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie (KNWU )
en de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen. Deze zijn ter inzage beschikbaar bij de
secretaris van de organisatie.

Artikel 2
Aan de wedstrijd voor junioren dames en nieuwelingen dames, kan deelgenomen worden met
een licentie junioren dames of nieuwelingen dames of een buitenlandse licentie. Deze
wedstrijd gaat voor junioren dames en nieuwelingen dames over 70.8 km, 12 rondes.
Aan de wedstrijd voor de dames, waarvan de afstand 123.9 km bedraagt, 21 rondes. Kan
worden deelgenomen door rensters met een elite dames, beloften vrouwen licentie of amateur
dames licentie of UCI licentie, dan wel een buitenlandse licentie. Deelname staat open voor
teams met een minimum aantal van 3 deelneemsters en een maximum van 7 deelneemsters.
Individuele inschrijving is mogelijk.
Buitenlandse ploegen mogen deelnemen onder dezelfde voorwaarden. De wedstrijd vindt
plaats op een gesloten omloop met een lengte van 5,9 kilometer. Het verkeer staat stil als
wedstrijd voorbij komt na bezemwagen. Als de bezemwagen langs is, is het gewoon openbare
weg en is verkeer in de wedstrijd richting mogelijk.

Artikel 3
De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten
en nadere bepalingen van de UCI en de KNWU.

Artikel 4
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

Artikel 5
Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes voor de junioren dames en nieuwelingen
dames vindt plaats in de permanence op vertoon van de licenties vanaf 08.30 uur.
Ophalen van rugnummers en kaderplaatjes en eventueel transponders gebeurd d.m.v. een
tijdslot. Dit i.v.m. het temperaturen van alle rensters en begeleiders. We starten om 8.30 uur
met de rensters en begeleiders met de rugnummers 1 t/m 25. Om 8.45 de rugnummers 26 t/m
50 en om 9.00 uur de rugnummers 51 t/m 75, om 9.15 volgt dan de rest. Eerder of later komen
kan niet i.v.m. temperaturen.
Let op de onderlinge afstand.
Hou rekening met het inrijden want dat verhoogd je temperatuur en het risico op niet
starten is aanwezig. Niet getest tijdens je tijdslot of positief is niet starten.
De eerste 20 rensters van de deelnemerslijst nemen een deugdelijk achterwiel mee voor
inlevering met haar naam erop. Achterwiel dient als laatste een 14 kransje te hebben en
minimaal 10 speed te zijn.
De permanence is in de tent op de parkeerplaats bij Fysiotherapie Abbink op de Sint
Catharinastraat te Ulestraten.
Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes vindt plaats in de permanence, tent bij jury
wagen, op vertoon van licenties vanaf 10.15 tot 11.45 uur. Ophalen van de rugnummers en
kaderplaatsjes door de ploegleider en de rensters. Dit gebeurd d.m.v. een tijdslot. We starten
om 10.15 uur met de rensters en begeleiders met de rugnummers 1 t/m 25. Om 10.30 de
rugnummers 26 t/m 50 en om 10.45 uur de rugnummers 51 t/m 75, om 11.00 uur 76 t/m 100,
om 11.15 uur 101 t/m 125 en om 11.30 uur 126 t/m 150 en om 11.45 uur de rest.
Let op de onderlinge afstand.
Hou rekening met het inrijden want dat verhoogd je temperatuur en het risico op niet
starten is aanwezig. Niet getest tijdens je tijdslot of positief is niet starten.
Het temperaturen telt voor het hele begeleidingsteam wat in koers of in de
verzorgingsboxen staat. Bij overtreding van deze regel, d.w.z. mensen in koers of in de
verzorgingsboxen, die er niet thuis horen wordt het hele team uit de wedstrijd
verwijderd.
De rugnummers en de kaderplaatsjes hoeven niet terug ingeleverd te worden en worden via
een procedure, corona proef aan de vertegenwoordigers overhandigd.

Artikel 6
De juryvergadering vindt plaats in een zaal van café de Walk Inn met in achtneming de 1,5
meter ruimte, en de wedstrijdvoorzitter zorgt voor verdere info.

Artikel 7
Er is geen ploegleidervergadering, Er wordt gevolgd door vier neutrale wagens van de
organisatie en op de Sint Catharinastraat nabij de Bron staan materiaalboxen waar materiaal
verzorging en andere verzorging is toegestaan. Toegang tot de verzorgingsboxen wordt
verkregen middels een toegangsbandje welke verstrekt wordt door de organisatie.
Het temperaturen telt voor het hele begeleidingsteam wat in koers of in de
verzorgingsboxen staat. Bij overtreding van deze regel, d.w.z. mensen in koers of in de
verzorgingsboxen, die er niet thuis horen en niet getest zijn wordt het hele team uit de
wedstrijd gehaald.
Let op de aanwijzingen van de verkeersregelaars daar.

Artikel 8
De radiocommunicatie wordt uitgereikt vanaf 12:30 uur, in de buurt van café de Walk Inn.
Voor de junioren dames en nieuwelingen dames wedstrijd is dat om 9:00 uur, ook op de Sint
Catharinastraat te Ulestraten in de buurt van de Walk Inn.
Dit geldt alleen voor de jury auto’s en de neutrale volgers. De in bruikleen gegeven
apparatuur dient direct na afloop van de wedstrijd schoon en onbeschadigd te worden
geretourneerd. Inlevering vindt plaats na binnenkomst van de wedstrijd. Bij vermissing of
beschadiging worden de kosten die samenhangen met vervanging c.q. reparatie daarvan
volledig in rekening gebracht. Deze is alleen voor de neutrale wagens en de jury wagens.

Artikel 9
De start voor de junioren dames en nieuwelingen dames zal plaats vinden om 10:00 uur
precies.
De start voor de dames zal plaatsvinden om 13:30 uur precies.
De deelnemers dienen uiterlijk 20 minuten voor de start bij de startlocatie aanwezig te zijn.
De door de organisatie uitgereikte rugnummers en kaderplaatjes dienen daarbij duidelijk
zichtbaar en reglementair op de juiste wijze en plaats aangebracht en bevestigd te zijn.

Artikel 10
De tot de volgerkaravaan toegelaten voertuigen, voorzien van KNWU- strook, radioontvanger en door de organisatie ter beschikking gestelde herkenningstekens, stellen zich (op
aanwijzing van de organisatie en de jury) tussen 12:45 en 13:15 uur op de Sint Catharinastraat
te Ulestraten.
Het meerijden van niet toegelaten voertuigen is verboden.

Artikel 11
Gedurende de wedstrijd zal er een tijdslimiet worden gehanteerd voor de maximale
achterstand van deelnemende renners/rensters t.o.v. de leiders/leidster(s) in de wedstrijd. Deze
tijdslimiet bedraagt in principe 3 minuten op het peloton, oplopend in de finale tot 5 minuten.

In geval van buitengewone omstandigheden kan de organisatie, in overleg met de
wedstrijdleiding besluiten dat van deze regel wordt afgeweken. Deze afwijking wordt dan via
het tour kanaal bekend gemaakt. Renners die de tijdslimiet overschrijden worden uit de
wedstrijd genomen. Hier kan de voorzitter van de jury in samenspraak met de beveiliging medewerkers van de organisatie te allen tijde van afwijken, als de verkeersveiligheid dit
vraagt.

Artikel 12
De ravitaillering is op de Sint Catharinastraat, bij de bron, daar waar ook de materiaalboxen
zijn. De eerste vijf rondes is er GEEN ravitaillering toegestaan, dit geldt ook voor de laatste
twee ronden. Telt alleen voor de dames.

Artikel 13
De bezemwagen is de laatste wagen in de volgers karavaan, en is herkenbaar aan het opschrift
‘Bezemwagen’. De wagen is verder voorzien van een bezem en een groene vlag.

Artikel 14
Op de individuele uitslag is het prijzenschema, van de KNWU, van de KNWU van
toepassing. Alle prijzen worden uitbetaald na afloop van de protesttermijn in de permanence.
Niet afgehaalde prijzen vervallen na een week en worden niet opgestuurd. De prijzen dienen
persoonlijk afgehaald te worden.

Artikel 15
Op punten in het parcours die gevaar voor de renners/rensters en/of volgers opleveren worden
door de organisatie personen met een gele vlag geposteerd. De deelneemsters dienen hier bij
hun passages uiterste voorzichtigheid in acht te nemen.

Artikel 16
De deelnemers/deelneemsters en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van jury en
de door de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van
aanwijzingen kan leiden tot een startverbod of uitsluiting uit de wedstrijd.

Artikel 17
De finish van de junioren dames en nieuwelingen dames zal naar verwachting plaatsvinden
om 12:00 uur, voor de dames is de verwachte finish tijd om 17:30 uur op de Sint
Catharinastraat te Ulestraten.

Artikel 18
De wedstrijd sluit een kwartier na aankomst van de winnaar, of direct na aankomst van
bezemwagen. Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd, na betaling van het protestgeld,
schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van de jury, mits binnen de reglementair
gestelde tijd.

Artikel 19
De medische verzorging tijdens de wedstrijd is in handen van Sportdokters.nl. Verder is er in
koers een ronde arts en verpleegkundige van Sportdokters.nl aanwezig.
De medische unit van sportdokters is te vinden in de praktijk van Fysiotherapie Abbink op de
Sint Catharinastraat te Ulestraten.
Het uitvoeren en protocol van het covid beleid is in handen van Sportdokters en door hun ook
i.s.m. de veiligheidsregio opgesteld.

Artikel 20
De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, zowel
voor, tijdens als na de wedstrijd.

Artikel 21
Bij niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen
of vinden anderszins sancties plaats tegen de betreffende begeleider.

Artikel 22
Een eventuele anti -doping controle zal worden gehouden in een ruimte bij café de Walk Inn
te Ulestraten.

Artikel 23
In gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslissen
- m.b.t. wedstrijd technische zaken: de wedstrijdcommissarissen (de jury) en
- m.b.t. organisatorische aangelegenheden: de organisatie.

Artikel 24
De afleiding van de volgers vindt plaats voor het opdraaien van de laatste keer Sint
Catharinastraat te Ulestraten. Men gaat dan rechts af in plaats van links af.

LET OP: EMS (en Politie) houden toezicht op de snelheid en rijgedrag door
woonwijken
HET IS IN DE GEMEENTE MEERSSEN VERBODEN OM LANGS DE OPENBARE
WEG, DORPSKERNEN MAAR OOK OP PARKEERPLAATSEN TE
OVERNACHTEN.
ER IS AANGEKONDIGD HIER STRIKT OP TOE TE ZIEN.
OP OF IN DE BUURT VAN HET PARCOURS BEVINDEN ZICH CAMPINGS
MAAK DAAR GEBRUIK VAN.
VOORKOM PROBLEMEN.

Camping D’n Uul, Putstraat 8, Ulestraten, tel: 043-3647769
Camping Meerssen VOF, Houthemerweg 95, Meerssen, tel: 043-3654743
Camping ’t Geuldal, Gemeentebroek 13, Meerssen, tel: 043-6040437

