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INTERCLUB 2017
Zwolse bos - Wapenveld

Wedstrijdinformatie
Starttijden

We maken gebruik van vaste, door wedstrijdcommissie
NOLB opgestelde, starttijden.

Postomschrijving

Losse postomschrijving zijn beschikbaar in het tweede
startvak bij de start.

Startprocedure

3 minuten voor de start wordt de loper opgeroepen
(de klok bij de start geeft de starttijd van de loper aan
zoals aangegeven op de startlijst). Naam, nr SI-sleutel
worden gecontroleerd.
2 minuten voor de start gaat de loper het tweede vak
binnen. Hier liggen de postomschrijvingen. Deze moet
de loper zelf pakken.
1 minuut voor de start gaat de loper het derde startvak
binnen. Bij het 5e geluidssignaal kan de loper starten.
De loper pakt de kaart uit de juiste bak. Doet de SIsleutel in de startpost en begint de wedstrijd. Ondanks
vaste starttijden maken we toch gebruik van een
startpost.

Late start

Deelnemers die te laat zijn voor hun start dienen zich
te melden bij de start official en kunnen op zijn teken
starten. Hun initiële starttijd blijft geldig. Er zal geen
nieuwe starttijd worden toegekend.

Pre-start

We maken gebruik van een pre-start. Er loopt een baan
met sportlint naar de daadwerkelijk startlocatie. Het
sportlint moet gevolgd worden.

Finish

Na het passeren van de finish moet u direct uw SIsleutel laten uitlezen op het secretariaat. Hier ontvangt
u een uitdraai van de gelopen tijd.
Indien u uw wedstrijd voortijdig beëindigt dient u zich af
te melden bij het secretariaat.

Kaarten

U kunt de kaart na het passeren van de finish
behouden. Wij vragen om eerlijkheid en verzoeken
de kaart niet te tonen aan diegenen die nog moeten
starten.

Speciale symbolen op kaart
Boomstronk		
Zand		

Houtkap
Fietspad

Staatsbosbeheer heeft recentelijk in diverse percelen
intensief gekapt. Deze kapwerkzaamheden zijn niet
verwerkt in de kaart. Bij het secretariaat en bij de start
is een kaart met de gekapte percelen te bekijken ter
informatie.
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Overzicht parkeren/secretariaat/start/finish

Locatie

Locatie

Sprengen college
Groteweg 5
8191 JS Wapenveld
GPS: 52.414373, 6.056552

Bewegwijzering

Op Groteweg tussen Heerde en Wapenveld.

