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Programma zondag 13 januari 2019
DEELNEMERS DIENEN ZICH NA OPROEP VAN DE SPEAKER VAN DIENST GELIJK NAAR HET
MIDDENPLEIN ( TOEGANG PISTE ) TE BEGEVEN Om zo de snelheid in het programma te houden

Scratch (I)
10:00 Meisjes cat.5/6
10:10 Jongens cat. 6/7 (even rugn )
10.20 Jongens cat. 6/7 (oneven rugn)
10:30 Nieuweling-meisjes
10:40 Nieuwelingen (even rugn)
10:50 Nieuwelingen (oneven rugn)

Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch

12 ronden
1e serie 12 ronden
2e serie 12 ronden
16 ronden
1e serie 16 ronden
2e serie 16 ronden

(0:10’)
(0:10’)
(0:10’)
(0:10)
(0:10)
(0:10)

Temporace(II)
11.00 Meisjes cat. 5/6
11.10 Jongens cat. 6/7 (even rugn)
11.20 Jongens cat. 6/7 (oneven rugn)
11.30 Nieuweling-meisjes
11.45 Nieuwelingen (even rugn)
12.00 Nieuwelingen (oneven rugn)

Temporace
Temporace
Temporace
Temporace
Temporace
Temporace

15 ronden
1e serie 15 ronden
2e serie 15 ronden
18 ronden
1e serie 20 ronden
2e serie 20 ronden

(0:10)
(0:10)
(0:10)
(0:15)
(0:15)
(0:15)

Na 2 onderdelen wordt de indeling van de afvalkoers uit de totaal tussenstand opgemaakt en rijden de
even ranking en de oneven ranking hun aparte series.
Afvalkoers(III)
12.30 Meisjes cat.5 /6
Afvalkoers
12.40 Jongens cat. 6/7 (evennr stand) Afvalkoers
12.50 Jongens cat. 6/7 (onevennr stand)Afvalkoers
13.00 Nieuweling-meisjes
Afvalkoers
13.10 Nieuwelingen (evennr stand)
Afvalkoers
13.20 Nieuwelingen (onevennr stand) Afvalkoers

Afvalling elke 2 ronden
1e serie Afvalling elke 2 ronden
2e serie Afvalling elke 2 ronden
Afvalling elke 2 ronden
1e serie Afvalling elke 2 ronden
2e serie Afvalling elke 2 ronden

(0:10’)
(0:10’)
(0:10’)
(0:10’)
(0:10)
(0:10’)

NA 3 onderdelen wordt de tussenstand opgemaakt.
Bij meer dan twintig deelnemers in een categorie rijden de eerste 20 uit de tussenstand na 3
onderdelen de puntenkoers.
De plaatsen 21 en verder worden geklasseerd volgens de stand tot dan toe.
Pauze

(t,b,d,)

Puntenkoers (IV)
13:40 Meisjes cat. 5/6
13:50 Jongens cat. 6/7
14.05 Nieuweling-meisjes
14:30 Nieuwelingen `

Puntenkoers
Puntenkoers
Puntenkoers
Puntenkoers

15:00 Huldiging NK Omnium Duur

20 ronden (4x sprint)
25 ronden (5x sprint)
30 ronden (6 x sprint)
35 ronden (7x sprint)

(0:15’)
(0:20’)
(0:25’)
(0:25’)

Meisjes
cat. 5/6
Jongens
cat. 6/7
Nieuweling-meisjes
Nieuwelingen
(0:15)

15:15 Einde programma

3

Versie 23 dec 2018

Technische Gids NK Omnium Duur Jeugd en Nieuwelingen

AANVULLEND REGLEMENT NEDERLANDSE BAANKAMPIOENSCHAPPEN 2019
Algemene bepalingen
De Nederlandse Baankampioenschappen 2019 worden verreden onder reglementen van de
KNWU/UCI
Het onder Titel XlV opgevoerde Antidoping Controle Reglement is van toepassing.
De controle-locatie is gevestigd in de kleedruimten van het Velodrome te Amsterdam
Het KNWU/UCI straffenbarema is van toepassing.
De in het Velodrome Amsterdam gelegen geheel overdekte houten baan is 200 meter lang.
Juryvergadering
De juryvergadering vindt plaats in de juryruimte van het Velodrome Amsterdam.
Zondag 13 januari, 09.00 uur
Huldigingen
De renners verschijnen voor de huldiging, binnen 5 minuten na afloop van de wedstrijd, of, indien in het
programma of communiqué een ander tijdstip wordt bepaald, direct na afloop van het daaraan
voorafgaande onderdeel, in de wedstrijduitrusting van hun club, ploeg of nationale selectie, maar
blootshoofds en zonder hoofdband of bril, tot zij het officiële huldigingspodium hebben verlaten.
Het hierna volgende is als uittreksel uit Titel 3, Hoofdstuk 2, § 16 (Omnium) van toepassing:
Duur Omnium
Het omnium bestaat uit vier wedstrijden welke op één dag in de volgende volgorde worden verreden:
(I)Scratch
(II)Temporace
(III)Afvalkoers
(IV)Puntenkoers
Nieuwelingen en Jeugd Cat 6/7 : 20 best geklasseerde na 3 onderdelen gaan door naar de puntenkoers.
Einduitslag van het NK omnium duur:
De deelnemers kunnen in elk van de te verrijden wedstrijdonderdelen punten behalen op grond van de
uitslagen. De winnaar van de eerste drie onderdelen krijgt 40 punten per onderdeel toegekend, de tweede 38
punten, enz.
Er ontstaat nu een punten ranking na drie onderdelen, in de afsluitende puntenkoers tellen de gerealiseerde
punten door in de ranking. De winnaar is diegene met het hoogste punten totaal.
Organisatie van de competitie
Voor zover mogelijk, is er een tijdsspanne van tenminste 30 minuten tussen twee wedstrijden.
Iedere renner die niet aan de start verschijnt bij een van de wedstrijden zal niet toegestaan worden deel te
nemen aan de daaropvolgende wedstrijden en wordt beschouwd als de competitie te hebben opgegeven. Hij
zal daartoe als laatste geplaatst worden in het eindklassement met de aanduiding “DNF” (is niet gefinisht).
Stand
Na elke wedstrijd (alleen eerste drie onderdelen) wordt een volledige uitslag opgemaakt.
De winnaar van elk onderdeel ontvangt 40 punten, nummer 2 ontvangt 38 punten, nummer 3 ontvangt 36 enz.
Een optelling van de uitslagen behaald in iedere wedstrijd wordt in oplopende volgorde na elke wedstrijd
vernieuwd.
Voorafgaand aan de puntenkoers wordt een tussenstand opgesteld. Renners beginnen aan de puntenkoers met
dit puntentotaal. De gewonnen en verloren punten in de puntenkoers worden bij of van het totale aantal punten
van de renners opgeteld/afgetrokken. De totale eindstand ontstaat na de puntenkoers. De winnaar van het NK
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Omnium is de renner met de meeste punten. In geval van een gelijke stand, is de aankomst van de laatste
sprint in het laatste onderdeel doorslaggevend.
Bij meer dan twintig deelnemers in een categorie rijden de eerste 20 uit de tussenstand na beide series de
puntenkoers. De plaatsen 21 en verder worden geklasseerd volgens de stand tot dan toe.
Inschrijving en deelname NK Omnium Duur:
Iedereen die aan het NK Omnium Duur) wil deelnemen dient tijdig (vóór 6 januari 2019) in te schrijven via
MijnKNWU.
Renners/rensters mogen alleen inschrijven als ervaring in de ingeschreven onderdelen aantoonbaar is.
Wanneer ervaring niet aantoonbaar is kan de KNWU de deelname weigeren.
De renners en rensters die tijdig hebben ingeschreven en op grond van de selectie/kwalificatie in aanmerking
komen voor deelname aan het NK, krijgen zo spoedig mogelijk een definitieve bevestiging van deelname.
Vanaf de genoemde datums zijn de deelnemerslijsten ook op de website van de KNWU te vinden.
Afschrijvingen kunnen uitsluitend gedaan worden aan: baansport@knwu.nl.
De Nederlands Kampioenschap Omnium Duur kunnen per onderdeel alleen doorgang vinden bij een minimum
aantal deelnemers. Hieronder wordt het minimum aantal deelnemers genoemd dat nodig is om een
kampioenschap te kunnen houden. Bij een te klein aantal deelnemers kan besloten worden het onderdeel door
te laten gaan, echter zal aan de winnaar van het betreffende onderdeel geen kampioenstrui worden uitgereikt.
NK Jeugd 5/6 meisjes (omnium):
NK Jeugd 6/7 jongens (omnium):
NK Nieuwelingen-meisjes (omnium):
NK Nieuwelingen (omnium):

minimaal 6
minimaal 6
minimaal 6
minimaal 6

Huldigingen
De renners verschijnen voor de huldiging, binnen 5 minuten na afloop van de wedstrijd, of, indien in het
programma of communiqué een ander tijdstip wordt bepaald, direct na afloop van het daaraan voorafgaande
onderdeel, in de wedstrijduitrusting van hun club, maar blootshoofds en zonder hoofdband of bril, tot zij het
officiële huldigingspodium hebben verlaten.
De renner die, bij huldiging direct na afloop van een ander onderdeel, niet voor huldiging gereed staat bij het
huldigingspodium ontvangt een boete ten bedrage van minimaal € 25,00 tot maximaal € 50,00, ongeacht een
sanctie bij niet verschijnen voor de huldiging.
Zie ook Bijlage Huldigingsprotocol
Begeleiders/Toegang tot het parc-fermé (rennerskwartier op het middenterrein)
Tot het Rennerskwartier op het middenterrein van de baan hebben uitsluitend toegang:
De deelnemende renners;
Geaccrediteerde begeleiders (dit zijn uitsluitend gelicentieerde trainers, soigneurs,
mecanicien of sportartsen of begeleiders waarvan vastgesteld kan worden dat zij
daadwerkelijk functioneren als de hiervoor genoemde licentiehouders).
Geaccrediteerde vertegenwoordigers van de organisatie, de jury, de medische
dienst, overheidsinstanties, de pers of andere media en door de organisatie of
de KNWU aangewezen personen.
Andere personen kunnen toegang krijgen tot het middenterrein tegen een entreeprijs.
In het parc-fermé (rennerskwartier) is het nuttigen van alcoholische dranken verboden.
Renners waarvan begeleidende personen zonder geldige accreditatie niet voldoen aan het verzoek om het
parc-fermé (rennerskwartier) of middenterrein te verlaten, worden van verdere deelname aan de
kampioenschappen uitgesloten.
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Materiaal Jeugd en Nieuwelingen
Voor alle duidelijkheid wordt in artikel 1.3.018 het traditionele wiel omschreven en dient minimaal 16 spaken te
hebben. Dit geldt ook voor alle baanwedstrijden.
Onverkort hierna de passage uit artikel 1.3.018:
Een traditioneel wiel wordt geacht een wiel te zijn met tenminste 16 metalen spaken; de spaken kunnen rond,
plat of ovaal zijn onder voorwaarde dat op geen enkele wijze de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 2.4 mm.

Zie voor verdere bijzonderheden dit onderwerp betreffende de Jaarlijkse besluiten 2018-2019 (baan-veld}
onder: http://www.knwu.nl/jury-reglementen/jaarlijkse-besluiten
Slotartikel
In alle gevallen waarin dit en/of het KNWU reglement niet voorziet, beslissen betreffende wedstrijd technische
aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en voor wat betreft organisatorische aangelegenheden de
organisatie en/of een vertegenwoordiger van de commissie baansport van de KNWU.
Prijzenschema
1e Gouden medaille en nationale kampioenstrui (per catagorie)
2e Zilveren medaille
3e Bronzen medaille

Nationale kampioenschappen

Slotartikel
In alle gevallen waarin het KNWU/UCI reglement niet voorziet, beslissen de wedstrijdcommissarissen,
eventueel in overleg met de organisator en/of een vertegenwoordiger van de commissie baansport van de
KNWU.

Vrijwaringsclausule
Het Velodrome Amsterdam / asc Olympia, de KNWU, De Gemeente Amsterdam, alsmede andere bij de
organisatie betrokkenen, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en / of ongevallen,
opgelopen dan wel veroorzaakt door deelname aan -en / of bijwonen van- de Nederlandse
Baankampioenschappen in het Velodrome
- Ziekenhuis Vu Medisch Centrum
Amstelveensweg 587, 1081 HV Amsterdam
Telefoon:
Spoed

020 4443636
112

Opgemaakt door Lex van Deijl met Bruno Walrave =Velodrome Amsterdam
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Bijlage 1

Huldiging Protocol
De organisatie zorgt voor;
• Goed podium
• Vlaggenmast voor het hijsen van de Rood-Wit-Blauwe vlag tijdens het volkslied
• Persoon voor het hijsen van de vlag
• 3 bossen bloemen voor de medaille winnaars
• Mechanische muziek voor spelen van volkslied (vooraf testen a.u.b.)
• 2 hostessen 1 met kussentje voor presenteren van medailles, 1 met kussentje voor presenteren van de
Trui(en)
De KNWU zorgt voor;
• Rood-Wit –Blauwe trui
• Bronzen, Zilveren en Gouden medaille voor de nummers 3,2 en 1
De huldiging gebeurd onder verantwoording van een Commissielid van de KNWU. De organisatie kan in
overleg met deze vertegenwoordiger mensen voordragen vanuit hun organisatie, gemeente of provincie voor
een rol tijdens deze huldiging. Minimaal een half uur voor de huldiging zal met de betrokkenen de procedure
van de huldiging doorgenomen worden. Onder andere moet worden afgesproken hoe de huldiging gedaan zal
worden in geval het gaat om meerdere kampioenschappen tijdens een evenement.
Huldiging
1. De renners worden door de microfonist opgeroepen om naar voren te treden en plaats te nemen voor
het podium
2. De afgevaardigde van de KNWU voor de huldiging komt naar voren met hostess die de medailles
draagt
3. De bronzen medaille wordt overhandigd en de renner neemt vervolgens plaats op het podium
4. De zilveren medaille wordt overhandigd en de renner neemt vervolgens plaats op het podium
5. De eerste hostess treed terug en de andere hostess treed naar voren met de trui.
6. De KNWU afgevaardigde overhandigd de trui aan de nummer 1 die vervolgens op het podium
plaatsneemt.
7. Hostessen wisselen wederom en de voorzitter overhandigd de gouden medaille aan de winnaar
8. De genodigde van de organisatie treed naar voren en overhandigd de renners de bloemen die
aangereikt worden door één van de hostesses.
9. Alle eventuele andere notabelen feliciteren nu de nummers 1,2,en 3 en stellen zich op NAAST het
podium.
9a in geval van meerdere huldigingen te gelijker tijd is er nu maximaal 30 sec. tijd voor het maken van
foto’s op het huldigingspodium. Vervolgens gaan we terug naar punt 1tot dat alle te huldigen sporters
geweest zijn waarna we met alle medaillewinnaars terugkeren op het podium en door gaan met punt
10.
10. Het volkslied wordt ten gehore gebracht en de vlag wordt gehesen.
11. Na het volkslied verlaat IEDEREEN het podium met uitzondering van de medaillewinnaars.
12. Tijd voor het maken van foto’s door de fotografen.
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