
 

Reglement openclubkampioenschap 27 dec 2019 
 
1. De wedstrijd wordt georganiseerd door de ATB-vereniging Oldebroek. 
2. De wedstrijd wordt verreden onder de reglementen van de KNWU. 
3. Deelname staat open voor rijder vanaf 5 jaar die minimaal in het bezit zijn 

van een basispas van KNWU. Indien men niet beschikt over een basispas 
dan wordt deze voor eigen leden, of een daglicentie voor niet leden, 
aangevraagd. Kosten basispas € 14,-- en daglicentie € 3,--. 

4. Klassering is alleen van toepassing als de wedstrijd reglementair wordt 
uitgereden. Een deelnemer die op aanwijzing van de jury uit de wedstrijd 
wordt genomen, kan door de jury worden geklasseerd. Voor de uitslag per 
wedstrijd is de tijdwaarneming doorslaggevend en niet het visuele zicht. In 
het geval van uitval van het systeem beslist de jury. 

5. Voor de opstelling van de wedstrijd zal worden geloot. 
6. Aan het eind van de wedstrijd worden er in alle categorieën aparte 

klassementen opgemaakt tussen dames en heren. Per categorie worden in 
de categorieën van de 16+ de eerste drie gehuldigd, bij de dames is dit 
afhankelijk van aantal deelnemers. Bij de jeugd worden de eerste vijf 
jongens en eerste drie meisjes gehuldigd.  

7. Deelnemers dienen tijdens inrijden en wedstrijd een helm te dragen. 
Ouders die tijdens het inrijden met hun kind meerijden dienen ook een 
helm te dragen, bij het niet dragen zal door de organisatie worden 
gewaarschuwd. Bij het niet opvolgen kan dit worden doorgegeven aan de 
jury, met mogelijk gevolgen voor de deelnemer. 

8. Inrijden is alleen toegestaan na vrijgeven van het parcours, er mag ook niet 
worden ingereden als er wedstrijden worden gereden. Bij constatering 
kunnen er sancties worden opgelegd. 

9. Deelname is alleen toegestaan indien rijder in bezit is van een MyLaps 
chip. Als men niet in het bezit is van een chip kan deze per wedstrijd 
gehuurd worden. Kosten voor het huren zijn € 5,-- per wedstrijd (cat. 5-7 jr. 
hoeft niet te betalen), de chip dient direct na de wedstrijd weer te worden 
ingeleverd bij de inschrijving. Bij huur van een chip dient een automatische 
incassomachtiging te worden ondertekend zodat bij verlies of niet inleveren 
van de chip €100,00 geïncasseerd kan worden.  

10. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een goed werkende 
transponder. Geen goed werkende transponder betekent geen klassering. 

11. De leeftijd van de deelnemer op de datum van de eerste wedstrijd van de 
competitie bepaald in welke categorie men fietst. Er zal gereden worden 
met de bordjes van de Maxi Promo wintercompetitie. 

12. Bij uitvallen tijdens de wedstrijd dient men zich af te melden bij de jury. 
 
 
 



 

 
 
13. Als er wedstrijden bezig zijn is het ten strengste verboden om op het 

wedstrijdparcours in te rijden. 
14. De deelnemers dienen de aanwijzingen van de jury/organisatie op te 

volgen. 
15. De deelnemers kunnen de organisatie niet aansprakelijk stellen voor 

geleden schade voor, tijdens of na de wedstrijd. 
16. Fietsen mogen geen uitstekende delen hebben, zoals een standaard. Ook is 

het niet toegestaan om tijdens de wedstrijden op de woensdagavond een 
lamp op de fiets te bevestigen. 

17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury en/of 
organisatie waar tegen geen beroep mogelijk is. 

18. Tijdens de wedstrijden worden er opnamen, foto en/of film, gemaakt en na 
elke wedstrijd een uitslag. Met het akkoord gaan van dit reglement wordt 
ook akkoord gegaan met het plaatsen van deze gegevens op sociale media. 

 
De uitslag is definitief een halfuur na de finish van de wedstrijd, opmerkingen 
over de uitslag kan men richten aan de voorzitter van de jury. 
henk.reurink@hetnet.nl, 06 25535617 


