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CHECKLIST VOOR DE JURY 
Wegwedstrijden Para-cycling 2020 nationaal 
 
In deze checklist worden aandachtspunten beschreven voor juryleden bij nationale Para-cycling 

wedstrijden op de weg. Dat zijn wegwedstrijden voor handbikers, tandemrijders en cyclingrijders.  

 

Vóór de wedstrijd 
1. De jury kan bij het voorbereiden van een wedstrijd gebruik maken van de specifieke kennis van een 

lid van de Commissie Para-cycling. Desgewenst kan een Commissielid door de organisator worden 

uitgenodigd bij de juryvergadering. 

2. Stel het Mylaps-systeem vooraf zo in dat er een totaaluitslag plus een uitslag per (gecombineerde) 

klasse(n) uitrolt. 

Vóór de start 
1. Het is noodzakelijk om in het programma minstens 15 minuten ruimte te geven voor inrijden en 

parkoersverkenning.  

2. Ruim voor het startsein controleert de jury de werking van alle transponders, de correcte kleur van 

de helmen/helmhoezen, de zichtbaarheid van de wedstrijdnummers op het onderbeen of kuipje 

aan de juryzijde. De helmkleuren per (gecombineerde) klasse zijn als volgt: 

Helmkleuren Mannen NHC 2020  Helmkleuren Vrouwen NHC 2020  

MH1 + MH2  Blauw WH1-WH4  Geel 

MH3  Wit WH5/Open  Zwart met gele streep 

MH4  Rood 
  

 

MH5+MHOpen  Zwart  

 

3. De jury stelt de renners op in een vaste volgorde per klasse. Voorafgaand aan de definitieve 

opstelling worden alle renners 100 meter voor de startlijn in een visgraat langs de kant gezet en per 

persoon opgeroepen. Bij handbikers geldt de volgende opstelling volgens klasse en geslacht:  
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Startopstelling handbikers NHC 2020  

Linker weghelft vooraan 
Mannen 

Rechter weghelft vooraan 
Vrouwen 

Rij 1. MH5 +Open  Rij 1. WH5 +Open  

Rij 2. MH4     Rij 2. MH3 

Rij 3. WH4, WH3  Rij 3. WH2, WH1 

Rij 4. MH2        Rij 4. MH1 

 
4. Bij cyclingrijders geldt dat bij de startopstelling de snelste klasse C5 vooraan staat en de andere 

daarachter. Mannen links, vrouwen rechts. 

5. Voor tandems geldt dat mannen links starten en vrouwen rechts.  

6. Alle klassen starten in een criterium en marathon tegelijk. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden 

tussen de mannen en de vrouwen. 

Wedstrijd 

De microfonist maakt voor de start de lengte van de wedstrijd bekend (totaaltijd of aantal ronden). 

 

Duur van de wedstrijd: 
Handbikers:  

- criterium: minimaal 60 minuten plus 1 ronde. In een criterium starten de deelnemers tegelijk en 
rijden door totdat de eerste renner is gefinisht; 

- marathon: iedere deelnemer rijdt 42.195 meter in maximaal 2,5 of 3 uur;tijdrit: 10 tot 30 km. 

Tandems 
- criterium: 90 minuten,  
- tijdrit: 10 km (vrouwen) tot 30 km (mannen) 

 
Cycling 

- criterium: 90 minuten,  
- tijdrit: 10 km (vrouwen) tot 30 km (mannen) 

 

Na de finish 
1. De jury maakt na de finish z.s.m. de uitslag per klasse of gecombineerde klassen bekend door de 

uitslag om te roepen. Binnen 15 minuten na dit omroepbericht kunnen renners protest aantekenen 

bij de jury. Daarna is de uitslag definitief en wordt z.s.m. naar de KNWU verzonden. De definitieve 

uitslag wordt door de jury ook op Mylaps geplaatst. 

2. De prijsuitreiking vindt plaats nabij start/finish.  

3. De jury evalueert samen met de organisator het verloop van de wedstrijd en neemt 

verbeterpunten op in het evaluatieverslag. 
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Bijlage  
Reglement van de Nationale Handbike Competitie 2020 en van de Nationale Tandem & Cycling Competitie. 
Zie apart document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


