4 September 2017
Communiqué nr.: 2

Communiqué of the Organiser
Etappe 1 / stage 1
5 September 2017
Proloog /Prologue Eelde
1.

Transponders
Denk eraan dat de transponders op de juiste wijze aan de voorvork van de tijdritfiets gemonteerd zijn.
Please check that all riders have their transponder properly mounted at the forefork of their time trial bike.

2.

Fietscontrole / Bike Check
Renners moeten zich uiterlijk 15 minuten voor hun starttijd melden op de startlocatie voor fietscontrole en
voor het tekenen van de presentielijst. Vanaf 17:00 is er de mogelijkheid voor een precheck.
Riders have to report for bike check and signing of the attendance list in the start area, at the latest 15
minutes before their start time. Pre-checks are possible from 5:00 p.m.

3.

Parcours / Race Course
Vanaf 17:00 uur is het parcours vrij om te verkennen, tot de start om 18:00 uur.
From 5:00 p.m. the course is free from traffic and available for the riders to explore until the start of the
first rider at 6:00 p.m..

4.

Start
De eerste start is om 18:00; de afstand is 4.5 km. Het startinterval bedraagt 1 minuut voor alle renners. De
startlijst is beschikbaar in de ploegleidersvergadering.
The first start is at 6:00 p.m.; the distance is 4.5 km. The starting interval is 1 minute for all riders.The start
list will be available at the team managers meeting.

5.

Tijdwaarneming / Timing
Eindtijden worden via Radio Tour omgeroepen. Bovendien worden alle tijden live gepubliceerd op
www.cyclingonline.info/results.
Radio Tour will announce the final times, and intermediate times. Moreover, all times will be published live
at www.cyclingonline.info/results

6.

Truien / Jerseys
Alle truien voor de diverse klassementen zullen worden uitgereikt. Voor de klassementen waarvoor nog
geen leider is, zullen de truien worden uitgereikt aan de eerstvolgende renners in de uitslag. Deze renners
dienen zich ook te melden voor de huldiging. Radio Tour zal omroepen om welke renners het gaat.
All jerseys for the various classifications will be handed out. For the classifications for which not yet a leader
exists, the jerseys will be handed out to the next riders in the result. They should also report for the victory
ceremony. Radio Tour will announce which riders are involved.

7.

Blauwe trui / Blue Jersey
De blauwe trui wordt uitgereikt aan de beste clubrenner in het algemeen klassement; renners uit de
onderstaande ploegen komen hiervoor in aanmerking.
The blue jersey will be handed out to the best club rider in the general classification; riders from the
following teams are contenders for this jersey.
TWC Het Snelle Wiel
Regio Team NWV Groningen
Sensa Kanjers voor Kanjers
WV De Jonge Renner
WV de IJsselstreek

8.

Contact
Voor vragen kunt u terecht in de permanences of per e-mail op thijs.rondhuis@gmail.com. Voor dringende
zaken is de organisatie telefonisch bereikbaar op nummer 06-22900131.
For all questions please report at the permanences of the stages or per email at thijs.rondhuis@gmail.com.
For urgent matters, the organisation can be reached by phone: +31 622 900 131, 24 hours per day.

