Beste deelnemer,
Zondag 17 oktober is het eindelijk zover! De eerste editie van de Rooie Zondag gaat van
start!
In deze brief vind je alle informatie die je nodig hebt om te starten! Wij wensen je zondag
veel plezier en succes toe!
Algemene informatie:
Organisatie:
Stichting Rooie Zondag Breda,
Oosterhoutseweg 105,
4816 KC Breda
Email: info@rooiezondag.nl
Algemene leiding:
Paul Nipius
Parkoers:
Nassausingel (start/finish), Nassaustraat, Kloosterlaan, Rijngraafstraat, Chasséveld.
Lengte: Totaal 1100 meter
Parkeerplaats:
Parkeren bij Florijn College, Curio: Wilhelminasingel 33, 4817 JX Breda vanaf 7:30 uur.
Rugnummers:
Rechts opspelden goed zichtbaar voor videofinish.
Materiaalcontrole:
15 minuten voor aanvang van iedere wedstrijd 50 meter voor de jurybus.
Medische verzorging:
EHBO-centrum Breda
Bredaas Bedrijfswieler Team van het jaar:
In de Business Race wordt gestreden om de titel: Bredaas Bedrijfswieler Team van het jaar.
De wisselbeker is voor het team waarvan de winnaar van de wedstrijd deel uitmaakt.
Inschrijving: https://www.rooiezondag.nl/inschrijven/
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Algemene bepalingen:
De wedstrijden worden verreden onder de reglementen van de KNWU. De organisatie c.q.
KNWU kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en/of schade aan derden
tijdens de wedstrijden aan renners en/of publiek
Permanence/ Inschrijfbureau:
QUB3Z, Nassaustraat 2-4, 4811 DD Breda.
Rugnummer uitgifte: (in Permanence)
Vanaf 10:00 uur
Huldigingen en Prijsuitreiking:
Na iedere categorie worden de prijzen uitgereikt.
De bekers en bloemen worden uitgereikt door organisatie.
Algemene informatie:
Waar kan ik parkeren?
U kunt uw voertuig gratis stallen op het parkeerterrein van het Florijn College,
Wilhelminasingel 33. Deze school ligt aan een kruising. De inrit van deze parking treft u aan
Sint Ignatiusstraat. Er is een parkeerbegeleider aanwezig. Deze herkent u aan de
fluorescerende kledij. Volgt u zijn/haar aanwijzingen nauwgezet op!
Waar kan ik me aanmelden voor de wedstrijd? Locatie permanence/inschrijflokaal.
Wanneer kan ik me aanmelden voor de wedstrijd? Vanaf een uur en een kwartier voor
aanvang van uw wedstrijd tot een half uur voor de wedstrijd. Zie voor de tijden het
programmaoverzicht op de website (www.rooiezondag.nl). Zorg ervoor dat u ruim op tijd
bent.
Waar kan ik het parkoers op?
U wordt alleen toelaten op het parcours vanuit de opstelplaats. Deze vindt u voor de Koepel
tegenover de jurybus. Volg de instructies van de jury en begeleiding aldaar nauwgezet op.
Waar vind ik het toilet? In de permanence kunt u (beperkt) gebruik maken van het toilet. Op
de naastgelegen kermis is voorzien in ruimere én mindervaliden toiletten. Deze zijn vanaf
09.00 uur geopend en te bereiken via de oversteekplaats aan het Chasséveld.
Waar vind ik de kleedruimtes en douches? Daar is niet in voorzien.

Waar vind ik de EHBO?
Nabij de jurywagen is een ambulante post aanwezig. Deze herkent u aan de opvallende auto.
In de nabijheid van de permanence vindt u de permanente post.
Waar vind ik de kluisjes?
Daar is niet in voorzien. Wel kunt u uw spullen achterlaten in de permanence. Hierbij moet
zijn gezegd dat er beperkte ruimte voorhanden is en de organisatie niet aansprakelijk kan
worden gesteld voor diefstal, schade en/of vermissing.
Overige informatie
•
•

•
•
•
•
•

Rooie Zondag wordt georganiseerd onder auspiciën van KNWU. Wij conformeren ons aan
hun wedstrijdreglement.
U kunt gebruik maken van de diverse oversteekplaatsen (zie plattegrond) om via de stoep de
permanence, start-finish, materiaalpost en opstelplaats (entree voor Koepel tegenover de
jurybus) te bereiken. Her is uitdrukkelijk niet toegestaan om tijdens de wedstrijden het
parkoers te berijden. Het kan zijn dat u soms even moet wachten bij een oversteekplaats,
bijvoorbeeld doordat het peloton uiteengevallen is. Heb dan geduld en blijf altijd vriendelijk.
Waar en werkwijze materiaalkeuring. Materiaalkeuring (o.a. chips) vind 50 meter voor de
start plaats.
Voor renners en begeleiders is een speciaal rennerskwartier ingericht in de start-finish zone.
Voor renners is een warming up zone ingericht in de start-finish zone.
Start-finish zone is alleen te betreden met een coronatoegangsbewijs. Hier wordt op
gecontroleerd.
Entrees start-finish zone bevinden zich nabij de Nassaubrug (aan de Singelzijde) en Nabij de
Najaarkermis (aan de Singelzijde).

PARKOERS:

Nassausingel (start/finish), Nassaustraat, Kloosterlaan, Rijngardestraat, Chasséveld.
START- / FINISHZONE:
Nassausingel

