MEDEDELINGEN PLOEGLEIDERS
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De totale afstand van de STER ZLM TOER GP Jan van Heeswijk bedraagt 769 km over 5
dagen verdeeld in 5 etappes.
Er wordt in principe slechts één ploegleidersvergadering gehouden, tenzij omstandigheden
vragen om een extra bijeenkomst.
Uw contactpersoon namens de jury is de Président van de jury Jempi Jooren of wedstrijdleider
Joey Ermens. Bij hun afwezigheid is de assistent wedstrijdleider Miriam van Es uw
contactpersoon. Namens de organisatie is dat koersdirecteur Jan Livius.
De renners moeten in iedere etappe 2 rugnummers dragen. In geval van verlies van
rugnummers of kaderplaatjes moet de renner zich voor het vertrek van de volgende etappe
melden bij de wagen van de aankomstrechter.
De ploegleiders zijn er verantwoordelijk voor dat de renners het juiste rugnummer dragen,
zoals zij dat aan de organisatie hebben opgegeven.
De reclamestroken voor de leiderstruien kunnen worden ingeleverd bij de maître ceremonie
(Eric van Kessel).
Er zijn altijd uitslagen beschikbaar bij de organisatie in de Permanence of later in het hotel van
de organisatie en de wedstrijdleiding. Ook zijn ze de volgende dag bij de wagen van de
koersdirecteur of wedstrijdleiding beschikbaar.
De voertaal in de wedstrijd is Nederlands. De belangrijkste informatie zal ten behoeve van de
buitenlandse ploegen ook in het Frans en/of Engels worden verstrekt.
De wagens van de ploegleiders rijden zowel in Nederland als in België in één file, rechts van
de weg.
De tussensprints en bergsprints worden elke dag aangeduid met een bord 1 km, op 200 meter
met een gele vlag en op de plaats van de sprint de witte vlag.
Volg steeds de aanwijzingen en instructies op, voor het opstellen bij de start en het afleiden
van de volgauto`s aan het einde van de etappes. Alleen de wedstrijdleiding, koersdirecteur,
jurywagens, rondearts en bezemwagen mogen de finishlijn passeren.
Wilt U aan uw renners vragen om het passeren van de verkeersregelaars, politie en
organisatie niet te belemmeren. Deze passages zullen tot een minimum beperkt worden.
Wanneer u niet opgeroepen bent, vraagt u VOORDAT U PASSEERT, toestemming aan de
commissaris.
De route is bepijld, maar u volgt in alle omstandigheden de aanwijzigingen van de politie en
verkeersregelaars op.
Overal ter wereld zijn de SCHAALHELMEN THANS VERPLICHT.
De tijdslimiet is bepaald op 10% voor de etappes 2 en 5, 15% voor de etappes 3 en 4.
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De renners zijn verplicht op de rijbaan te fietsen en niet op vrijliggende fiets- of voetpaden.
De bevoorradingszones zijn vermeld in het rondeboek en etappebulletins. Op de plaats zelf
worden ze met borden aangegeven.
Het verkeersgedrag wordt door de Commando Politie gecontroleerd. In de karavaan wordt
met GEDIMD GROOT LICHT GEREDEN. Respecteer zo veel mogelijk de verkeerscode en
maak er geen autorace van.
Gevaarlijke punten zijn beschermd door dynamische en statische verkeersregelaars.
Wij vragen uw aandacht voor het gedrag van uw renners in de permanences, hotels en
wasgelegenheden. Attendeer uw renners erop dat urineren in het openbaar niet is toegestaan.
Gooi niets uit uw wagen.
Medische controle vindt plaats onder de voorwaarden van het UCI-reglement: "Controle anti
dopage."
Na de aankomst van de etappe is direct de huldiging, tenzij dat in verband met praktische
redenen niet uitvoerbaar is. Voor deze huldiging melden zich:
a.
de etappewinnaar
b.
de leider van de gele trui (individueel klassement)
c.
de leider van de rode trui (puntenklassement)
d.
de leider van de witte trui (sprintklassement)
e.
de leider van de bolletjes trui (bergklassement)
f.
de strijdlustigste renner per etappe (Wim Jeremiasseprijs)
Voor de start van de volgende etappe zullen alle dragers van de klassementstruien en de
ploeg die leidt in het algemeen ploegenklassement gehuldigd worden.
De betrokken renners zijn VERPLICHT om de huldiging bij te wonen. Absentie wordt bestraft
met een boete van 200 Zw Fr + verlies van de prijs. De eindhuldiging vindt plaats na de 5e
etappe bij het gemeentehuis in Oss.
Huldiging van de leiders in het ploegenklassement en de dragers van de diverse truien is voor
de start van de volgende etappe.
De straffen en boetes zullen conform het reglement van de UCI toegepast worden.
Wees correct en sportief. Wij zullen alles in het werk stellen om een sportief en veilig verloop
te kunnen realiseren.
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