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10.27 5e Rijntocht, Renkum
wedstrijddatum
wedstrijdlocatie
wedstrijdadres

zaterdag 29 augustus 2015
De Rijn bij Renkum
Veerweg, Renkum
(hier geen parkeren!)
wedstrijdorganisatie
RZC (lid van KNZB en NTB)
baanlengte en -vorm
de rivier de Rijn volgende
sluiting inschrijving
zaterdag 22 augustus
kosten 750m prestatietocht
€ 5,00
kosten 2500m prestatietocht
€ 10,00
kosten 5000m prestatietocht
€ 12,50
kosten cross-triathlon lang
€ 42,50
kosten cross-triathlon kort
€ 32,50
kosten cross-triathlon lang teams € 47,50
kosten cross-triathlon kort teams € 37,50
contactpersoon organisatie
Geert van Duinhoven
e-mail
rijntocht@rzcrenkum.com
telefoon wedstrijddag (nood)
+316 2253 0125
inschrijving
www.inschrijving.nl
website
www.rzcrenkum.com
programma (onder voorbehoud)
aanvang ca ow-klas
1
Briefing cross-triatleten
9.30 uur
2
Vertrek cross-triatlon lang 16 jaar en ouder
10.00 uur
3
Vertrek cross-triatlon kort 12 jaar en ouder
10.45 uur
4
Briefing zwemmers
11.15 uur
5 /6
Vertrek 2500 en 5000m zwemmers 16 jaar en ouder
11.30 uur geen!
7
Vertrek 750m prestatietocht 12 jaar en ouder
12.30 uur geen!
opm 1 Zwemvereniging RZC uit Renkum organiseert voor de vijfde keer op rij de Rijntocht. Een uniek zwemevenement
waarbij de zwemmers met een historische Rijnaak worden vervoerd naar de statlocatie stroomopwaarts. Net zoals dat
tot in de jaren zestig, precies op deze plek al gebeurde.
opm 2 Er zijn twee afstanden voor de cross-triatlon. Lang: 1km zwemmen, 30km mountainbike en 10km hardlopen.
Kort: 0,5km zwemmen, 15km mountainbike en 5km hardlopen. Fietsen en lopen gaan door het prachtige beboste
heuvelachtige landschap waar Veluwe en rivier elkaar raken. Beide afstanden zijn ook in teams van twee of drie atleten
af te leggen. Minimumleeftijd voor de lange afstand is 16 jaar, voor de korte is dat 12 jaar.
Route en parkeren
De start- en finishlocatie ligt aan de Veerweg in Renkum, maar
heeft geen adres. Op bijgaand kaartje kun je de locatie vinden
ten oosten van de Parenco-fabriek.
Komend vanuit Arnhem/A50 neem je de N225. Bij de eerste
stoplichten van Renkum ga je rechtsaf om de auto ergens in het
dorp te parkeren. Daarna loop je via dezelfde stoplichten naar
het zuiden, richting Parenco. Daar maken enkele RZC-vlaggen
duidelijk waar je moet zijn.
Vanuit de richting Wageningen neem je de tweede stoplichten
van Renkum op de N225. Verder hetzelfde als hierboven.
Let op: Er is geen parkeergelegenheid voor auto's aan de
zuidkant van de N225, dus ook niet bij de start en finish, ook
niet voor bezoekers en publiek. Alleen mensen met een
invalidenparkeerkaart worden met de auto doorgelaten.
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