Aandachtspunten voor aanvraag van parcoursmeting.
Om na te gaan of een wegparcours voldoet aan de juiste lengte. Moet er in een aantal zaken
worden voorzien.
1*

2*

Er moet ijkbasis in de buurt (max. 2km) of op het parcours aanwezig zijn.
Voor bestaande wedstrijden is deze meestal wel al aanwezig.
Indien nieuw wordt deze uitgezet door de parcoursopmeter.
Voor nieuwe wedstrijden moet deze voldoen aan volgende voorwaarden.
Ijkbasis moet een lengte van 400 à 500m hebben (hoe dichter bij 500m hoe beter).
Bij voorkeur op een fietspad of zo dicht mogelijk langs de rand van de weg.
Niet op drukke wegen (moet bereden kunnen worden in twee richtingen, dus ook tegen
verkeer in)
Deze moet op een recht en vlak stuk weg kunnen uitgezet worden.
Bij de aanvraag moeten de volgende gegevens digitaal aangeleverd worden:
-

Gegevens van de wedstrijd
De contactpersoon voor de parcoursmeting
De ijkbasis
Soort wedstrijd
Naam en adres van de race-director/ organisatie
De datum vanaf wanneer het parcours gereed is om gemeten te worden
De datum van de wedstrijd
Digitaal parcours moet worden aangeleverd minimum 14d voor de opmeting

3*

Het parcours moet dusdanig ontworpen zijn dat na meting minimale correcties kunnen
worden uitgevoerd. De parcoursmeter is GEEN ontwerper, maar een controleur die het
parcours meet en certificeert. Indien de correctie te groot is zodat een grote hermeting van
toepassing is zal de hermeting als een nieuwe meting worden aangerekend.

4*

Indien de wedstrijd plaats heeft op heel drukke wegen, door stadscentra of tegen
rijrichting, dient er politiebegeleiding te worden voorzien.

5*

Na overleg wordt een dag gekozen waarop het parcours gemeten zal worden. Er moet een
fietser beschikbaar zijn de dag van de opmeting. Hij moet een 50-tal meter voorrijden, het
parcours kennen en de ideale lijn rijden.

6*

De aanvraag tot opmeting moet minstens vier maanden voor de wedstrijd gedaan worden.
Dit om de opmeting te kunnen inplannen. En ook de tijd te hebben voor de administratieve
afhandeling (e.v. aanvraag AIMS-certificaten).

