Controleren van wielmaat en cranklengte – NKE 2016
Materiaal:
• Houten meetinstrument
• Lijmklemmen
• Meetlint
• 3 soorten labels (24”, 20”, 16”) groen en geel
Locatie:
In de kantine, zie plattegrond:

Blauw is de deelnemer-“flow” tussen 09:00 en 10:00 uur

Het meetinstrument wordt met lijmklemmen Voor 20” wiel draai je het scharnier naar
voren.
vastgezet aan een tafel.
Eenwieler moet met goed opgepompte band
door de opening passen. De kanten raken is
OK, als hij maar door zijn eigen gewicht
erdoor zakt. Dit lijkt op de foto niet OK
maar dat komt door het perspectief.

Voor 24” wiel draaie je het scharnier naar
achteren. Bij de pijltjes links en rechts is
exact de juiste diameter.

Wiel-as bij het middenstreepje. Dan moet de
trapper-as in het groene gebied zitten, of
minstens op de grens van rood en groen.

Alleen eenwielers voor 100m, 800m, 5km, eenbeen en slalom hoeven gecontroleerd te
worden. In principe één eenwieler per deelnemer.

De labels
Je meet wiel en crank volgens onderstaand stappenplan, en plakt het label zelf op. Niet los
meegeven.
Stappenplan:
• Als wielmaat en cranklengte voldoen aan 20 inch, krijgt de eenwieler een 20”
label. Deze eenwieler is dan goedgekeurd voor alle wedstrijden voor
iedereen, zowel 20 inch als 24 inch wedstrijden.
• Als de wielmaat en cranklengte niet voldoen aan 20 inch, maar wel aan
24 inch, krijgt de eenwieler een 24” label. Goedgekeurd voor 24 inch
wedstrijden.
• Als het wiel niet door de 24 inch maat past, krijgt de eenwieler geen label.
Dan is de eenwieler niet toegestaan voor 20 inch of 24 inch wedstrijden.
• Als de crank tussen 89 en 100 mm is, en het wiel is niet groter dan 418 mm
(meetlint), dan krijgt de eenwieler een 16” label. Deze is goedgekeurd voor
alle wedstrijden, dus zowel 20 inch als 24 inch wedstrijden.
Plaats voor het label: voorkant frame, vlak boven de vork, boven de labels van eerdere
jaren (indien aanwezig).
Meetlint en overgebleven labels na afloop afgeven bij Informatiepunt, voor het meten van
eventuele laatkomers. Meetinstrument op tafel laten zitten, dit kan nog nodig zijn tot
uiterlijk 15:15 uur.

