Reglement vrouwenwielercompetitie oost
WSV de Zwaluwen Deventer – KWC Kampen – RTC de Stofwolk Eibergen
Algemeen
De wedstrijden worden verreden op de clubparcoursen van WSV de Zwaluwen in Deventer, KWC
Kampen in Kampen en RTC de Stofwolk in Eibergen.
Elke wedstrijd duurt 50 minuten plus 3 ronden. Gedubbelde renners mogen weer aansluiten bij het
peloton, maar zij mogen het wedstrijdverloop niet beïnvloeden. Na 50 minuten, 3 ronden voor de
finish, zullen zij uit de wedstrijd worden gehaald.
Bij de wedstrijden is EHBO aanwezig.
Deelname
Deelname staat open voor vrouwen met de volgende licenties:


NTFU:
◦ basisleden



KNWU:
◦ nieuwelingen
◦ junioren
◦ sportklasse
◦ amateurs
◦ basisleden

De organiserende vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.
Deelname is op eigen risico.
De jury is te allen tijde bevoegd deelnemers de wedstrijd, dan wel verdere deelname aan de
wedstrijd, te ontzeggen.
Deelnemers dienen aanwijzingen van de jury op te volgen op straffe van uitsluiting van verdere
deelname aan de competitie.
Bij het voortijdig verlaten van de wedstrijd moet elke deelnemer zich afmelden bij de jury.
Bij materiaalpech heeft een renner éénmaal recht op één ronde vergoeding. Na gebruik van dit recht
mogen zij de wedstrijd wel vervolgen, echter niet beïnvloeden. Zij zullen aangemerkt worden als
gedubbelde renner.
Het dragen van een valhelm tijdens de wedstrijd is verplicht.
Deelnemer moet in het bezit zijn van een goed werkende racefiets welke geen uitsteeksels, los
zittende onderdelen, opzetstuur, schijfremmen, pomp, zadeltas en andere overbodige accessoires
bevat.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Kosten en inschrijven
De deelnamekosten per wedstrijd zijn 5 euro, contant te betalen op de wedstrijddag.
Het rugnummer dient zichtbaar voor de jury gedragen te worden.
Bij elke wedstrijd krijgen de deelnemers een MyLaps transponder te leen tegen inlevering van de
licentie als borg. Vervanging van de transponder kost 100 euro, zorg dus dat deze weer ingeleverd
wordt aan het einde van iedere wedstrijd.
Voorinschrijven kan tot een dag voor de wedstrijd door een email te sturen naar
wedstrijden@zwaluwendeventer.nl. Inschrijven op de dag zelf kan van 1 uur tot 45 minuten voor de
start van de wedstrijd. Ook kan er van 1 uur tot 45 minuten voor de start van de wedstrijd worden
betaald en kunnen de rugnummers en transponders worden opgehaald.
Puntentelling en prijzen
Elke wedstrijd wordt er een uitslag opgemaakt. De uitslag wordt gepubliceerd op de websites
www.zwaluwendeventer.nl en www.vrouwenwielrennen.nl. Tevens wordt er over de drie
wedstrijden een eindklassering opgemaakt door per renner het totale puntenaantal over drie
wedstrijden te nemen.
De eerste tien geklasseerde renners krijgen per wedstrijd vanaf plaats 1 de volgende punten: 25,1;
22; 19; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11.
Overige renners die de wedstrijd uitrijden in het peloton krijgen 5 punten.
Gedubbelde renners die doorrijden tot zij uit de wedstrijd worden gehaald, krijgen 2 punten.
De nummers 1, 2 en 3 van elke wedstrijd ontvangen bloemen.

