Ploegentijdrit recreanten op woensdag 21 augustus 2019
Rennersclub Jan van Arckel organiseert op woensdagavond 21 augustus 2019 de ploegentijdrit voor recreanten.
Deze tijdrit vindt plaats op ons vaste tijdritparcours, in de polder tussen Noordeloos en Ameide.
De permanence is gevestigd in de kantine van voetbalvereniging Noordeloos aan de Nieuwendijk 8 te Noordeloos
(parallel aan de Provincialeweg N214).
Het programma:
17.30 uur
Permanence open
18.00 uur

Start uitgifte rugnummers, kosten € 10,-- per ploeg
Inschrijving uitsluitend vooraf via de website van de club

19.00 uur
Start ploegentijdrit recreanten 21 km; 2 ronden
Start
Kerkweg Noordeloos
Finish
Tiendweg Noordeloos
Huldiging na afloop van de ploegentijdrit in de kantine van de
voetbalvereniging
Vier categorieën:





Damesploegen regionaal
Herenploegen regionaal
Gemengde ploegen
Gezinsploegen
4 starters per ploeg, de aankomst van het 3e ploeglid is bepalend voor de uitslag
Per ploeg van 4 is maximaal 1 licentiehouder van de sportklasse of amateurs toegestaan
Minimaal 2 personen per ploeg zijn óf JvA lid óf komen uit de regio Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden/ Altena

Formeer zelf een ploeg van vier deelnemers en doe mee! Een prachtige kans voor snelle mannen en vrouwen die
doordeweeks in groepjes de wegen onveilig maken om er met elkaar een flinke snok aan te geven.
Het is maar iets meer dan 20 kilometer, meedoen dus!
Buiten Mededingen meedoen
Naast de ploegentijdrit voor recreanten is er (beperkt) de mogelijkheid om met ploegen van buiten de regio of 4
licentiehouders in te schrijven in de categorie Buiten Mededingen (BM). We begrijpen ook dat het goed is om eens op
een veilig parcours je kunnen uit te testen. De tijd van de ploeg wordt geregistreerd. Er is géén huldiging voor ploegen
buiten mededingen, maar ze worden wel gepubliceerd. Meld je op de website aan in de categorie Buiten Mededingen
(BM). Je ontvangt van de organisatie bericht of deelname mogelijk is.
Inschrijving vooraf via de website van Jan van Arckel is mogelijk tot 18 augustus 2019.
Let op! Vergeet in alle gevallen niet leeftijd/geslacht/licentie ook duidelijk op te geven!
Contactpersoon inschrijven ine@vanderlaar.com telefoon: 06-19472143
Tot ziens op 21 augustus!

