DONDERDAGAVOND-competitie

H.S.C. de Bataaf
Parcours H.S.C. de Bataaf, Kinheim 7 te Zwanenburg

Van 29 maart t/m 27 september 2018
(niet gereden wordt op de data van het vijfbanentoernooi, tijdens de feestweek,
en de Ronde van Rijsenhout.)

Start
Inschrijfgeld
Cat A
Cat B
Cat C
Cat D

: 19.00 uur
Start inschrijving: 18.00 uur
: € 3,00
: Overigen
: 50+
: Alle dames categorieën
: Nieuwelingen en categorie 7 jeugd

Prijsuitreiking: Op 27 september 2018 in het clubhuis
Reglement wedstrijd
· Inschrijving sluit om 18.50 uur.
· Iedere renner dient in het bezit te zijn van een transponder. Er worden geen transponders verhuurd.
Renners zonder transponder worden NIET in de uitslag opgenomen. Hiervoor gelden geen
uitzonderingen.
· Rugnummers dienen zichtbaar voor de jury aan de rechterkant te worden opgespeld.
· Tot vijf ronden voor het einde wordt één ronde vergoeding gegeven voor het verwisselen van een
lekke band. Deze dient in het zicht van de jury op de daarvoor aangewezen plaats verwisseld te
worden.
· Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd, wordt dit aan de jury vermeld.
· Ingeval dit reglement er niet aan voldoet beslist de jury en organisatie bij onverwachte zaken.
· De organisatie kan geen verantwoording nemen voor schade en/of diefstal door derden. Deelname
aan de wedstrijd is op eigen risico.
Puntenteling en uitslag
· Elke renner ontvangt bij elke start 5 punten.
· In elke categorie ontvangen de eerste 15 renners punten, beginnend met 15 punten voor nummer 1
en zo aflopend.
· Tijdens de wedstrijden zullen er klassementen worden verreden, te denken valt aan tussensprint/drierondenklassement/hele of halve ronde gepakt/leidersprijs. Dit zullen wij gaan belonen met punten die
meetellen voor het eindklassement.
· Om voor de eindprijzen in aanmerking te komen, dient er aan de laatste avond te worden deelgenomen. Hierop geldt slechts de uitzondering dat indien een renner door omstandigheden de laatste
avond niet kan fietsen hij/zij in overleg treedt met de wedstrijdcommissie.
De organisatie wenst de deelnemers en het publiek spannende en sportieve wedstrijden!
Voor meer informatie kijk op www.bataaf.com

