REGLEMENT

INTERCLUBWEDSTRIJDEN

2018

DOEL: Het doel van de interclubwedstrijden is voornamelijk de beginnende rijders van de clubs kennis te laten
maken met de sport in wedstrijdverband. Tegen rijders van andere clubs op andere banen. Uiteraard zijn alle rijdende
leden van de deelnemende clubs welkom op de wedstrijden. Trainingsleden van de diverse clubs mogen wel
deelnemen aan de interclubwedstrijden. Als ze echter lid zijn van Valkenswaard, Veldhoven, Peer, Dessel, Landgraaf
of Luyksgestel dan moeten ze rijden voor hun eigen club.
TIJDSCHEMA ZATERDAGWEDSTRIJD:
•
•
•

Inschrijven; voorinschrijven bij de eigen club  NIET op de wedstrijddag
Trainen;
12.15 – 13.15 uur
Start wedstrijd;
13.30 uur
Einde wedstrijd;
+/- 17.00 uur

DATA:
•
•
•
•
•
•

Interclub 1:
Interclub 2:
Interclub 3:
Interclub 4;
Interclub 5:
Interclub 6:

24-03-2018
05-05-2018
30-06-2018
15-09-2018
06-10-2018
20-10-2017

in
in
in
in
in
in

Peer
Valkenswaard
Luyksgestel
Dessel
Veldhoven
Landgraaf + prijsuitreiking

KOSTEN:
•
•

Per rijder: eenmalig 12 euro voor alle wedstrijden (inclusief prijs na laatste wedstrijd)
OF
Per rijder: 3 euro per wedstrijd voor deelname aan een losse wedstrijd. ( geen prijs!)

KLASSEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOYS -5 / GIRLS -6
jaar = groep 1
BOYS 6 / GIRLS 7
jaar = groep 2
BOYS 7 / GIRLS 8
jaar = groep 3
BOYS 8 / GIRLS 9
jaar = groep 4
BOYS 9 / GIRLS 10
jaar = groep 5
BOYS 10 / GIRLS 11
jaar = groep 6
BOYS 11 / GIRLS 12
jaar = groep 7
BOYS 12 / GIRLS 13
jaar = groep 8
BOYS 13 / GIRLS 14
jaar = groep 9
BOYS 14 / GIRLS 15
jaar = groep 10
BOYS 15+ / GIRLS 16+ jaar = groep 11
CRUISERS/ 30+ klasse
= groep 12
DAMESKLASSE
= groep 13
De licentieleeftijd is bepalend. Dit betekent dat je meefietst in de leeftijdsgroep wat je dit jaar wordt.
In groep 1 t/m 11 moet je met 20 inch starten. In groep 12 rijden de cruisers (24 inch) en de 30+ klasse 20
inch wielen.
Indien er bij de eerste wedstrijd onvoldoende rijders zijn in een leeftijdsklasse (is minder dan 8 rijders), dan
kan de wedstrijdleiding beslissen om leeftijdsgroepen samen te voegen. De groepen zoals ze de eerste
wedstrijd ingedeeld worden, blijven de overige vijf wedstrijden ook zo.

REGLEMENT:
•
•

De interclubcompetitie wordt gereden over 6 wedstrijden. Alle rijders komen in aanmerking voor de
eindrangschikking. Het maakt dus niet meer uit of de rijder aan 1,2,3,4,5 of 6 wedstrijden heeft deelgenomen.
Om in aanmerking te komen voor een beker/geldprijs moet bij de 1ste inschrijving 12 euro worden betaald. Dit
kan als laatste gebeuren bij de inschrijving voor wedstrijd 4.

•
•
•
•
•
•

In de eindrangschikking tellen de vijf beste resultaten mee. Als een rijder dus zes wedstrijden heeft gereden
komt het slechtste resultaat te vervallen.
Rijders mogen voor aanvang van hun eerste wedstrijd kiezen om een klasse hoger te rijden. Eenmaal deze
keuze gemaakt, blijft dit de rest van het interclubseizoen onveranderd.
Vanaf 11 jaar is de pedaalkeuze vrij.
Er worden geen HERKANSINGEN gereden.
Er wordt niet eerder getraind dan dat er zowel EHBO als baancommissarissen op en rond de baan aanwezig
zijn.
De uitslagen van de wedstrijden worden gepubliceerd via de homepage van de Durtrappers
(www.dedurtrappers.nl) ; tot vijf dagen na de start van de publicatie kan er protest aangetekend worden bij de
eigen interclubcoordinator.

BEZETTING VAN DE BAAN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trackmanager
Baancommissarissen (vlaggers): 4
Starter: 1
Parc Fermee: 2
Jury: Iedere club levert 2 juryleden. Dit is voor de bezetting juryhok + lijnjury.
Baancommissarissen (inclusief starter en Park Fermee) worden door de organiserende club geregeld en
geïnstrueerd.
De organiserende club is verantwoordelijk voor het aanstellen van een Trackmanager.
Tijdens de wedstrijden geen alcohol voor de personen in (bovengenoemde) functies.

PUNTENTELLING:
•
•

Manches: 10,9,8,7,6,5,4,3 punten
A + B Finales: 48,45,42,39,36,33,30,27,24,21,18,15,12,9,6,3 punten

PRIJZEN:
•
•
•

Groep 1 t/m 10 en 12 en 13 rijden voor een beker
Groep 11 rijdt voor geldprijzen
Wisselbeker : Er wordt op de laatste wedstrijddag een totaalklassement gemaakt. De club die het beste heeft
gescoord over de 6 wedstrijden ontvangt de INTERCLUB-WISSELTROFEE. Deze wisselbeker wordt
eigendom van een club als deze club de beker drie maal achter elkaar weet te winnen.

INSCHRIJVINGEN:
•
•

Per club zullen 2 personen de inschrijving voor hun clubleden op zich nemen, alsook het ontvangen van het
inschrijfgeld.
Indien de jury vaststelt dat er twee rijders zijn in dezelfde leeftijdgroep met eenzelfde startnummer dan zal de
oudste zijn nummer behouden. Voor de jongere rijder wordt voor de interclubwedstrijden een apart nummer
gemaakt.

FOTO’S / FILMEN:
Er zullen alleen personen binnen de baan toegelaten worden die van te voren toestemming hebben gekregen van de
trackmanager. Bij voorkeur dragen deze personen een gekleurd hesje.

