30 en 31 mei: Para-Cycling op Het Lint!
Op zaterdag en zondag 30 en 31 mei vindt er een mooi evenement plaats op het
Lint. In aanloop naar de start van de Tour de France in Utrecht wordt het ParaCycling Weekend Utrecht georganiseerd. Een handbike- en tandemwedstrijd op
het hoogste (UCI-status) niveau.
Het Lint als opmaat voor Rio
De handbikers en tandemmers die vanuit de hele wereld naar Utrecht komen, willen
punten halen om zich te kwalificeren voor de Paralympische Spelen in Rio 2016. De
deelnemers aan het criterium (op zaterdag) en de tijdrit (op zondag) zullen er dan ook
alles aan doen om zoveel mogelijk kwalificatiepunten te halen. Spektakel is sowieso
gegarandeerd bij het para-cycling, maar nu de druk hoog is, wordt er vuurwerk verwacht
op Het Lint. Iedereen is welkom om te komen kijken en de renners aan te moedigen.
Eveneens wordt eind zondagmiddag op dezelfde 8 km lange recreatiestrook in het
Maximapark het Utrechts Tijdritkampioenschap verreden.
Verkeershinder
Op zaterdag 30 mei van 11:00 uur tot 17:30 uur en op 31 mei van 10:00 uur tot 20:30
uur ondervindt het verkeer rond Het Lint hinder als gevolg van afzettingen. De
Hindersteinlaan is in beide richtingen volledig afgesloten en de Haarrijnseplas is
moeilijker bereikbaar dan normaal. Op alle andere plekken (doorgaande wegen, fiets- en
wandelpaden) kan het verkeer tussen de programmaonderdelen door het parcours
oversteken. Ter plekke zijn op 30 en 31 mei verkeersregelaars aanwezig om het verkeer
in goede banen te leiden.
Organisatie
De organisatie ligt in handen van Wielervereniging het Stadion, de VSU en KNWU. Meer
informatie over het evenement is te vinden op www.paracyclingutrecht.nl
Meer wielerevenementen op komst
Het Para-Cycling Weekend is onderdeel van een reeks wielerevenementen in aanloop
naar het Grand Départ. De Utrechtse wielerverenigingen organiseren bijvoorbeeld ook
het Utrechts Tijdrit Kampioenschap (31 mei op Het Lint) en het Utrechts Wielerweekend
(13 juni Wilhelminapark, 14 juni Maliebaan). Kijk voor meer informatie op
www.rondevandemaliebaan.com en www.utrecht2015.com.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Neem voor meer informatie over het Para-cycling Weekend contact op met Hendrikjan Heijerman
van de VSU, via telefoon (030) 284 07 74 of (06) 11 43 46 89, e-mail:
h.heijerman@sportutrecht.nl

