
Infobulletin NK Relay 17 september 2017. 
 

Organisatie: HOC’93 

Wedstrijdleider en baanlegger: Jurjen Blokzijl 

Controleur: Klaas de Jong 

Secretariaat: Esther en Clemens Roos 

Kaart: Veldhuizen 1:10.000 

Controlesysteem: SportIdent 

 

Tijdschema: 

09:15u Secretariaat geopend 

10:15u Uitleg en demo van massastart, wissel- en finishprocedure 

10:25u Startlopers opstellen bij massastart (100m zuid van arena!) 

10:30u Massastart 

11:35u Massastart voor de nog niet gewisselde 2e lopers 

12:15u Massastart voor de nog niet gewisselde 3e lopers 

13:30u Prijsuitreiking 

 

Plattegrond Arena: 

 



Wedstrijdbepalingen: 

- Cfm. reglement lopen de teams in de verplichte volgorde 4,5km, 3km en 6km.  

- Er is op alle routes variatie in de baanlegging. Gezamenlijk hebben teams uiteindelijk exact 

hetzelfde gelopen. 

- Lopers dienen hun startnummer zichtbaar op de borst te dragen. Zelf spelden meenemen. 

- Er is een verplichte doorkomst voor alle routes. Het publiek kan binnen het aangegeven 

gebied de doorkomst bekijken. Na de doorkomst is de route nog ongeveer 750m. 

- Aan het einde van de race dient de loper eerst de finish te ‘punchen’ voordat hij/zij de 

volgende loper aantikt. 

- De 2e en 3e loper krijgen in het wisselvak vlak voor de wissel de kaart opgerold uitgereikt. Pas 

na de wissel (aantikken) mag de kaart worden opengerold.  

- Na de wissel dient de loper bij het secretariaat uit te lezen. 

- Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om op tijd klaar te staan in het wisselvak. 

- Vlak voor de finishposten is een finishlijn op de grond aangebracht. Indien 2 of meer 

slotlopers afsprinten, dan is het passeren van de finishlijn bepalend voor de klassering.  

- Het betreden van het wedstrijdgebied is voorafgaand aan de eigen race niet toegestaan 

m.u.v. het bijwonen van de massastart. 

- Cfm. Het wedstrijdreglement van de NOLB dient u klachten in bij de wedstrijdleider. Een 

protest tegen een besluit van de wedstrijdleider dient u in bij de Wedstrijdcommissie NOLB. 

Zie voor de details het reglement. 

Overige informatie: 

- Catering: HOC’93 biedt koffie, thee, frisdrank en koek tegen een kleine vergoeding aan. 

- Parkeren: er is geen parkeerbegeleiding. Kies s.v.p. zorgvuldig uw parkeerplaats en blokkeer 

niet de doorgang. 

- Dixies: er staan 2 dixies. Hiervan dient eenieder gebruik te maken. 

- We zijn te gast rondom het kantoor van Staatsbosbeheer. Zwerf s.v.p. niet rondom de 

gebouwen maar blijf in de arena en laat geen vuilnis achter. 

 

 

VEEL SUCCES EN PLEZIER! 
 

 

 

 


