Reglement Clubwedstrijden
voor Wielrennen en MTB
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Algemeen bepalingen

1.01

Toepasbaarheid:
Dit regelement is van toepassing op alle door HRTC DOK intern georganiseerde wedstrijden.
Hier vallen de volgende wedstrijden en competities onder:







Trainingswedstrijden REN/MTB
Voorjaars competitie(open) REN
Zomeravond competitie(open) REN
Open Zomeravond competitie(open) MTB
Interclub competitie REN
HRTC DOK Clubkampioenschappen REN & MTB

Landelijke of regionale wedstrijden aangemeld bij de KNWU en de regionale ATB Top hebben eigen
regelementen en vallen niet onder dit regelement.

1.02
1.02.1
1.02.2
1.02.3
1.02.4
1.02.5

1.03
1.03.1

1.04

Voorwaarden:
Iedere deelnemer dient in het bezit zijn van een geldig KNWU Basis lidmaatschap of NTFU-lidmaatschap. Op verzoek van de wedstrijdleiding kan hier om gevraagd worden, zorg ervoor dat deze is uitgeprint of beschikbaar op een mobiel apparaat.
Iedere deelnemer dient in bezit te zijn van deugdelijk materiaal waarvan de stuur en rem functie
goed functioneert, samen met andere vitale onderdelen. De wedstrijdleiding mag deelnemers weigeren van deelname indien het materiaal niet voldoet en dus niet veilig is voor gebruik.
Het dragen van een helm is verplicht bij elke activiteit op HTRC DOK terrein, ook wanneer men niet
deelneemt aan een activiteit. Kortom, tijdens fietsen is een helm te allen tijde verplicht.
Deelname is op eigen risico, HRTCDOK kan geen verantwoording nemen voor schade en/of diefstal
door derden.
Bij zaken waarin dit regelement niet in voorziet beslist de Jury en/of de Wedstrijdleiding .

Categorieën:
Iedere in hoofdstuk 1.01 vermelde wedstrijd heft diverse categorieën. In hoofdstuk 4 zijn alle mogelijke categorieën vermeld per wedstrijd.

Dispensatie:

1.04.1

Het is mogelijk in een andere categorie de wedstrijden te rijden door dispensatie aan te vragen.

1.04.2

Dispensatie wordt verleend door de voorzitter. Indien deze niet aanwezig is kan bij uitzondering deze
dispensatie verkregen worden via de wedstrijdleider. Er wordt verwacht van de deelnemer of begeleider dit verzoek tijdig te doen, dus niet voor aanvang wedstrijd.

1.04.3

Het verzoek voor dispensatie moet een goede en logische reden hebben.

1.04.4

De dispensatie kan verleend worden voor 1 categorie boven of onder de in hoofdstuk 4 aangegeven
categorie.

1.04.5

De dispensatie geldt voor het gehele kalender jaar en kan niet tussentijds gewijzigd worden. De dispensatie verloopt einde kalenderjaar en zal opnieuw aangevraagd moeten worden.

1.04.6

De verleende dispensatie geldt zowel voor trainingswedstrijden, competities en clubkampioenschappen REN & MTB.
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1.05

Identificatie en transponders:

1.05.1

Stuurborden (MTB) en rugnummers (REN) dienen goed zichtbaar gemonteerd te zijn voor Jury en
wedstrijdleiding.

1.05.2

Bij doorkomst moeten stuurborden zichtbaar zijn dus geen handen voor de borden. Bij herhaling van
bovengenoemde kan de wedstrijdleiding besluiten tot diskwalificatie van de deelnemer.

1.05.3

Bij iedere wedstrijd vallende onder dit regelement zal gebruik gemaakt worden van elektronische
tijdregistratie. Het systeem wat gebruikt wordt is Mylaps Pro-chip.

1.05.4

Iedere deelnemer hoort de wedstrijd te rijden met een werkende transponder. Indien gewenst kan
de wedstrijdleiding de transponder testen voor aanvang wedstrijd.

1.05.5

Deelnemers die rijden zonder transponder worden niet in de uitslag meegenomen.

1.05.6

Wedstrijdleiding kan deelnemers in de uitslag vermelden indien de transponder niet goed doorkomt
(slecht signaal). Er wordt wel verwacht dat falende transponders ter reparatie of vervanging worden
aangeboden om het defect zo snel mogelijk te verhelpen.

1.05.7

De transponders dienen zo laag mogelijk op de voorvork gemonteerd te worden met minimaal twee
tie-raps. De transponder mag op de schoen geplaatst worden, echter dit is op eigen risico van de
deelnemer. Dit kan bij een sprint of close finish de uitslag negatief beïnvloeden aangezien deze pas
later zal worden geregistreerd dan wanneer deze op de voorvork is gemonteerd.

1.05.8

Indien deelnemer geen eigen transponder heeft kan er een huurtransponder gehuurd worden;


voor leden HRTC Dok gratis



Niet leden betalen €2,- per wedstrijd

De huurtransponder dient direct na wedstrijd teruggebracht te worden bij de Inschrijving.
In sommige gevallen kan de organisatie de transponders na de finish verzamelen. Dit
wordt duidelijk tijdens de start van de wedstrijd aangegeven.



Deelname wedstrijden

1.06

1.07
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Inschrijving:


Inschrijving, tenzij anders vermeld, zal mogelijk zijn 30 minuten voor aanvang eerste wedstrijd.



Inschrijving sluit 10 minuten voor aanvang wedstrijd.



Inschrijving voor DOK leden is gratis, niet-DOK leden betalen 3,- € per wedstrijd.

Deelname wedstrijd:


Deelnemers worden opgesteld door de wedstrijdleiding indien er meerdere categorieën gelijktijdig zullen rijden. De snelste categorieën zullen als eerste starten.



Er wordt gestart door middel van de bel.



Bij vroegtijdig verlaten van de wedstrijd dient men zich af te melden bij de Jury of Wedstrijdleiding.
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Na finish van de winnaar worden alle deelnemers in dezelfde categorie geklasseerd bij eerste volgende doorkomst over start-finish.



Tot 5 rondes voor de finish mag er een wiel gewisseld worden met een vergoeding van 1
ronde. Dit geldt voor REN-wieler wedstrijden. Bij MTB-wedstrijden is deze regel uitgesloten
en dus niet van toepassing.



Bij gelijke klassering in de eindstand, van een competitie, geld voor de rangschikking resultaat laatste wedstrijd.



Er mag niet worden ingereden op het parcours als er nog wedstrijden bezig zijn. Dit geldt
voor zowel het weg parcours als voor de MTB off-road parcours. Indien er geen opvolging
gegeven wordt aan waarschuwingen kan de Wedstrijdleiding besluiten tot diskwalificatie.



Indien bij wielerwedstrijden renners van een categorie worden ingehaald door renners van
de andere categorie mogen zij niet aansluiten, maar dienen afstand te nemen en hun wedstrijd daarna te vervolgen. Een en ander op straffe van diskwalificatie.



Fietsen met schijfremmen tijden wielerwedstrijden zijn met ingang van 1 juli 2018 toegestaan.

Categorieën:

1.08

REN “Voorjaars”,- en” zomeravond” competitie A&B Klasse:



1.09

MTB “zomeravond” competitie Klasse:









1.10

A-Klasse: Snelle renners, licentiehouders en amateurs
B-Klasse: Veteranen, beginners, recreanten.

REN & MTB Clubkampioenschappen
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Jeugd 1: KNWU CAT 1 & 2
Jeugd 2: KNWU CAT 3 & 4
Jeugd 3: KNWU CAT 5, 6 & 7
Feminin: Dames die in het huidige jaar 15 worden of ouder zijn.
Junioren: Nieuwelingen en Junioren die 15 t/m 19 worden.

REN “Trainings”wedstrijden:



1.12

Jeugd CAT-A: Jeugd welke in het huidige jaar 8 wordt of jonger is
Jeugd CAT-B: Jeugd welke in het huidige jaar 9 of 10 wordt
Jeugd CAT-C: Jeugd welke in het huidige jaar 11 of 12 wordt
Jeugd CAT-D: Jeugd welke in het huidige jaar 13 of 14 wordt
Dames: Dames die in het huidige jaar 15 worden of ouder zijn.
Junioren: Nieuwelingen of Junioren die 15 t/m 19 worden in het huidige jaar.
Senioren: Volwassenen die 20 t/m 39 worden in het huidige jaar
Veteranen: Volwassenen die 40 of ouder worden in het huidige jaar

REN “Zomeravond” competitie Jeugd -Dames & nwl/jun:






1.11

A-Klasse: Snelle renners, licentiehouders en amateurs
B-Klasse: Veteranen, beginners, recreanten.

Deze wedstrijd heeft dezelfde categorieën als de zomeravond competities REN en MTB.
Clubkampioenschap telt mee voor de debriefende competitie
Clubkampioenschap geldt alleen voor HRTC DOK leden.
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