16 & 17 juni Cycling Zandvoort 2018!

Beste Deelnemer,
Komend weekeinde (16 en 17 juni) is het zover, Cycling Zandvoort 2018. Leuk dat jullie er (weer) bij
zijn. Wij hebben er in ieder geval weer heel erg veel zin in. Naast de 6 uurs en de 24 uursrace is er dit
jaar ook een triatlon op het circuit. De onderdelen van de triatlon sluiten aan op de 24 uurs en de 6
uursrace.
Hierbij al vast wat praktische informatie over het evenement.
De registratie.
Deelnemers kunnen op vrijdagavond 15 juni of op de zaterdagochtend 16 juni zich melden op het
circuit:
Circuit Park Zandvoort
Burgemeester van Alphenstraat 108
2041 KP Zandvoort
Dit kan gedaan worden door 1 teamlid. Dus, niet het hele team hoeft zich te melden. Op
vrijdagavond kan dit van 20:00 tot 22:00 bij pitstraat op het Circuit. Op Zaterdag is de registratie
open van 07:30 tot 10:00. Woon je in de buurt dan raden wij je aan om op vrijdagavond vast langs te
komen.
Bij de registratie ontvangen deelnemers de stuurborden voor alle renners en een brief waarmee op
zaterdagochtend de transponder opgehaald kan worden. Ook krijgen zij hier, wanneer geboekt, hun
pitbox of campingplaats toegewezen. Deelnemers mogen met hun auto wel hun campingspullen
lossen op het terrein, maar dienen de auto daarna op de aangegeven parkeerplaats te parkeren.
Om te lossen kunnen deelnemers bij de registratie een laden/lossen kaart krijgen tegen betaling van
een borg van €50,-. Let op, 17 juni kunnen auto’s pas vanaf 13:00 weer het terrein op en af. Tijdens
de 24 uursrace mag er niet over het terrein met auto’s gereden worden!!!
Het Campeer- en parkeerbeleid
De Camping is open vanaf vrijdag de 15e om 20:00. Gelijktijdig met de registratie. De camping kun je
oprijden tot 22:00. Let op vanaf 22:00 kun je niet meer met de auto van het terrein af (wel lopend of
met de fiets). Iedere campingplaats is 7.5 x 5 meter. Op de campingplaats mogen deelnemers hun
auto laten staan tijdens het evenement. Je kaart om de camping op te rijden kun je afhalen bij de
registratie. De auto’s die niet op de campingplaats passen dienen op de parking buiten de tunnel
gezet te worden. Deelnemers ontvangen hiervoor een parkeerkaart voor via het circuit (via de e-mail,
op uiterlijk 13 juni). Hebben wij jou e-mailadres niet, dan wordt de parkeerkaart gestuurd naar
degene die jou heeft ingeschreven.
Voor de solisten is er een pitbox beschikbaar om te gebruiken als onderkomen. Deelnemers die in
een pitbox verblijven kunnen achter de pitbox ook nog een tent neerzetten. Auto’s mogen daar
echter niet blijven staan.
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De Tijdsregistratie.
De tijdsregistratie zal net als voorgaande jaren verzorgd worden door www.Raceresults.nu. Ieder
team krijgt een transponder in een bidon. De transponder mag alleen in de wisselzone worden
overgedragen aan je teamgenoten. De bidon moet in het frame (in een bidonhouder) worden
bevestigd. Solisten kunnen de transponder ook aan hun frame vast maken. Zit je in een pitbox dan
kun je een tv scherm en een antennekabel meenemen om live op de hoogte te blijven van de
rondentijden van alle teams. Dit kan natuurlijk ook gewoon online via mobiel of tablet op
raceresults.nu

Het programma
Vrijdag 15 juni
20:00 Registratie open
20:00 Camping Open.
22:00 Registratie gesloten
22:00 Camping terrein dicht. (deelnemers kunnen wel blijven slapen)
Zaterdag 16 juni
07:30 Registratie open
07:30 Camping Open
10:30 Registratie gesloten
11:00 Teamcaptain’s meeting (in mediacentrum 1 deelnemer per team aanwezig)
12:15 Opstellen openingsronden (bij start finish)
12:30 Openingsronde.
12:45 Opstellen Le Mans start, per categorie.
13:00 Start 24 uursrace & 6 uursrace.
19:00 Finish 6 uursrace.
19:30 Prijsuitreiking 6 uursrace
00:00 Geluid en speaker uit
Zondag 17 juni
07:00 Geluid en speaker aan
12:55 Baan vrij voor gezamenlijke finish.
13:00 Finish na doorkomst koploper sportcategorie.
13:00 Gezamenlijke finish (teams kunnen samen over de finish komen fietsen)
13:30 Prijsuitreiking bij podium.
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Veiligheid en service
Een helm is verplicht zodra een deelnemer het circuit wil betreden. Ligsturen en andere
opzetstukken op het stuur zijn niet toegestaan Het voeren van goed werkende fietsverlichting, vooren achterlicht, is verplicht van een half uur voordat de zon ondergaat tot aan het moment dat de zon
weer opkomt. Wanner het bord verlichting verplicht hangt, kom je de baan niet meer op zonder
goed werkende verlichting!! In pitbox 0 (de eerste pitbox) is het gehele evenement EHBO aanwezig.
Voor de basis problemen met de fiets biedt Cannondale een service punt aan. Deze zal te vinden zijn
in de pitstraat
Catering.
Deelnemers kunnen eigen catering verzorgen. Hiervoor dient wel alles zelf meegenomen te worden.
Ook is op het terrein catering tegen betaling aanwezig.
Fight Cancer.
Alle deelnemers die zich hebben ingeschreven via de website hebben een eigen profiel op de
website. Via dit profiel kunnen deelnemers ook geld ophalen voor ons goede doel ‘Fight Cancer’.
Er kan de hele week nog gedoneerd worden!

Tot slot nog wat tips van de organisatie!
-

Neem genoeg droge kleding mee. (niets is zo vervelend als weer de fiets op mogen in een nat
pak) (ook al krijgen wij natuurlijk schitterend weer….)
Neem afwisselend voedsel mee. Zowel hartig als zoet en vloeibaar als vast voedsel.
Zorg voor wat reserve materialen en gereedschap.
Zorg voor twee bidonhouders, zodat je zowel de transponder als wat te drinken mee kunt
nemen. (deze twee combineren gaat niet goed!)
Maak een duidelijke wisselstrategie.
Je kunt de ranglijsten tijdens het evenement live zien op raceresults.nu. Voor de deelnemers
in de pitboxen, als je een tv scherm meeneemt, dan kun je live de resultaten volgen.

Mochten er nog vragen zijn stuur dan een e-mail naar info@cyclingzandvoort.nl of bel ons
op 075- 6142212

We zien jullie de 15e of de 16e.

Met vriendelijke Groet,
Team Cycling Zandvoort

