Kahler Asten Trailmarathon in Nordenau
5. Wertungslauf Nutrixxion-Marathon-Trophy
5. Wedstrijden SFORZ-CONTINENTAL MARATHONCUP NL
Powered by Falke
Zaterdag 12. Augustus 2017
Organisatie :

Skiclub Nordenau 1931 e.V.
Tel.02975/809244
MTB2017@Skiclub-Nordenau.de
www.skiclub-nordenau.de

Routes:

32 km (Deel 1)
58 km (Deel 1 + Deel 2)
85 km (Deel 1 + Deel 2 -2 keer)

Routebeschrijving:

Landschap middelgebergte met een mooie route langs de ‘Kahle Asten’.
Overwegend bos- en kiezelwegen (maar circa 5% asfalt).
Op de openbare wegen gelden de algemene verkeersregels.

Korte route
Middel route
Lange route

820 Hm (Hoogmeters)
1650 Hm
2480 Hm

Na 31 km loopt de route direct voorbij de start en finish. Vanuit hier worden er 26
km (2 keer bij 85km) op één of twee vervolgrondes gefietst.
Het verlaten van de voorgegeven route heeft een diskwalificatie als gevolg.
Begeleidende voertuigen (ploegwagens) zijn niet toegestaan.
(Houd rekening met eventuele aanpassingen).

Hoogteprofiel:
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Keuze van route:

!!! Aangezien het om een georganiseerde wedstrijd gaat dient de keuze van route
al bekend gemaakt te worden bij inschrijving !!!

Starttijden:

11:45 Uhr
11:55 Uhr
12:05 Uhr

85 Km
58 Km
32 Km

sportterrein Nordenau 566m üNN
Bij de start is een startcontrole aanwezig.

Startgeld:

20 €

Inschrijving:

via Time&Voice
www.time-and-voice.com
de inschrijving is pas geldig na betaling van het startgeld.

Deadline van
aanmelding:

maandag 07.08.2017

Start-Nr.-inschrijving:

via Time&Voice

Start-Nr.-verdeling:

zaterdag 12.08.2017 vanaf 8:30 uur

Start-Nr. Statiegeld:

10 € bij Afhaling

Tijdregistratie:

via Time&Voice

Indelingklassement:

www.time-and-voice.com

www.time-and-voice.com

(jg= geboortejaar)

Tijdlimiet:

U19/U17/U15 w
U17/U15 m
U19 m
Herren, Damen
Senioren w
Senioren I m
Senioren II m
Senioren III m
Senioren IV m
Marathon 85 km

Finishsluiting:

19:15 uur

Latere/ bijkomende
aanmeldingen:

mogelijk tot één uur vóór startbegin

Kosten latere aanmelding:
Service:

Jg.99-04
31 km
Jg.01-04
31 km
Jg.99-00
31 / 58 km
Jg.88-98
31 / 58 / 85 km
Jg.87 en ouder 31 / 58 / 85 km
Jg.77-87
31 / 58 / 85 km
Jg.67-76
31 / 58 / 85 km
Jg.57-66
31 / 58 / 85 km
Jg.56 en ouder 31 / 58 / 85 km
Begin aan tweede deel van ronde 2 tot 15:45 uur.

8€

externe aanmelding/ tijdregistratie www.time-and-voice.com
Prijsbekers voor de winner van het klassement
medailles en prijzen voor de drie besten van het klassement
Oorkonde voor alle deelnemers in het internet
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Algemene punten:
Prijsuitreiking:

circa. 1 uur na arriveren van de finishlijn door de winnaar van het desbetreffend
klassement
Het nasturen van prijzen is niet mogelijk.

Licentie:

licentiebewijs van licentierijders
licentierijders worden alleen geteld bij de middel/lange route over 58/85 km samen
met de hobbyrijders. Zie ook beschrijving Nutrixxion-Marathon-Trophy.
Dat betekent: Geen puntentelling en diskwalificatie tegelijkertijd voor licentierijders
welke alleen maar 31 km fietsen!!
Uitzondering: U15 + U17 Licentie rijden 31 km
Licentierijders (Uitzondering: U15 + U17), die ingeschreven staan in het
hobbyklassement worden gediskwalificeerd en wordt melding gedaan bij de BDR.
Er kan worden uitgegaan van een schorsing en uitsluiting bij vervolgwedstrijden.

Hoofdbescherming:

Het dragen van een helm is verplicht.
Indien deze regel overtreden wordt volgt een diskwalificatie.

Info bord/omroepen:

Let u a.u.b. op het info bord en de omroepen bij het start en finishgedeelte.
Er kan sprake zijn van eventuele aanpassingen met betrekking tot het regelement,
routes etc.

Controlepunten:

meerdere op de route

Eten en drinken:

voor eten en drinken wordt gezorgd
Bij 20/ 31/ 43/ 58/ 72 km en bij de finish

Routebeschrijving:

Mits er afspraken zijn gemaakt met het bosbedrijf (Försterbehörde) worden
geen plannen beschikbaar gesteld.

Douchen:

“Schützenhalle Nordenau”

Omkleden:

Tent bij start en finish. Er wordt geen zorg gedragen voor kleren, waardevolle
spullen of andere dingen.

Verblijf:

www.nordenau.de
“Nordenau Touristik”
Tel.02975/380

In het geval van
ongelukken:

Elke deelnemer is verplicht ongelukken meteen te melden bij het volgende
meetpunt of eet/drinkgelegenheid. Het bereiken van ongelukken voor ambulance,
politie of andere hulpverleners heeft prioriteit om vertraging te voorkomen.
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Toestemmingsverklaring:
Met uw aanmelding voor de MTB-marathon gaat u akkoord met de afspraak dat de
organisator geen zorg draagt voor eventuele beschadiging of verlies van materiaal.
Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor letsel. U bent gezond en vitaal fit.
Uw fiets is technisch volledig in orde. U gaat akkoord met het feit dat uw voor de
aanmelding noodzakelijke data als ook gebruikte data op oorkondes en lijsten
doorgegeven kan worden aan derde.
Uw data wordt elektronisch verwerkt en opgeslagen. Ook de tijdens de race
gemaakte foto’s, video-opnames en interviews mogen openbaar gemaakt worden.
Er bestaat geen recht op regres aanspraak bij hogere geweld, verplaatsing of niet
kunnen deelnemen van het event. Het is niet de bedoeling dat uw startnummer
wordt doorgegeven aan derde.

Niet aansprakelijk:

De deelnemer doet mee op eigen risico. De deelnemer maakt geen aanspraak op
rechtsbijstand en verklaart middels de inschrijving dat hij gezond en fit is. De
organisatie is niet aansprakelijk voor schade of letsel. Tevens is de organisatie niet
aansprakelijk voor beschadiging of verlies van materiaal.
Elke deelnemer moet voldoende verzekerd zijn. Wees voorzichtig tijdens de race
om uzelf en anderen geen schade toe te brengen.

Minderjarige:

Voor deelnemers jonger dan 18 jaar dienen ouders of anderen bevoegden een
toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Milieubescherming:

Het weggooien van afval buiten de gemarkeerde gedeeltes voor eten en drinken
heeft een diskwalificatie als gevolg.

Stoppen:

Deelnemers welke het race vroegtijdig beëindigen moeten dit melden bij de finish.
Het fietsen door de finish is in dit geval niet toegestaan.

Startnummer:

Het startnummer moet goed te zien zijn aan het stuur. Voordat de finish bereikt is
moet het startnummer schoon gemaakt en goed herkenbaar zijn.

Veiligheid route:

U fietst volgens de algemene verkeersregels. De route is duidelijk gemarkeerd.
Ondanks de markeringen kunnen voetgangers of voertuigen onverwacht
oversteken. Houd u rekening met bovengenoemde situatie. In het geval van
ongelukken staan sanitair, hulpverleners en een dokter ter beschikking.

Wedstrijdregels:
De fietsen moeten technisch volledig in orde zijn. Het is toegestaan om onderdelen
zelfstandig te vervangen. Het wisselen van fiets is niet toegestaan. Het verlaten
van de voorgegeven route als ook het afkorten door scherpe bochten is niet
toegestaan. Het niet houden aan bovengenoemde regels heeft een diskwalificatie
als gevolg.

Bijzonderheden:

E-Bikes niet toegelaten !

