Reglement clubwedstrijden GRTC Excelsior
1. Voorwaarden om te starten
Renners mogen alleen starten tijdens de woensdagavond- en zondagmorgenkoersen
als zij minimaal in het bezit zijn van een KNWU-startlicentie en een Excelsior
rugnummer.

2. Rugnummers
2.1. De rugnummers van vorige jaren zijn niet bruikbaar, er worden nieuwe nummers
uitgereikt: voor de A en B klasse wordt gezorgd voor onderscheidende nummers.
2.2. Het dragen van een nummer is tijdens de wedstrijd verplicht (geen nummer is
NIET starten).
2.3. Er mogen geen losse delen (pomp, reservebanden, spatborden, etc.) op de fiets
blijven zitten.
2.4. Het is niet mogelijk om in beide klassen een nummer te hebben. Wanneer een
renner wil overstappen naar de A-klasse geldt dit in beginsel voor de rest van het
seizoen. In speciale gevallen beslist de rennerscommissie/jury.
2.6. Als men het wil proberen in de A-klasse krijgt men een eenmalig rugnummer dat
weer ingeleverd dient te worden.
2.7. Mocht een renner/renster tijdens het seizoen over willen stappen naar een
andere categorie dan is dit in overleg met de rennerscommissie mogelijk.
2.8. Mocht een renner/renster zijn/haar vaste nummer zijn vergeten, dan dient hij/zij
bij de jury om een tijdelijk, eenmalig nummer te vragen.
2.9. Renners onder de 40 jaar worden geacht zich in de A-klasse in te schrijven of na
overleg met de rennerscommissie kan er anders besloten worden.
2.10. Renners van boven de 40 jaar zijn gerechtigd om in de B-klasse te starten.
2.11. Bij een blessure mag een revaliderende renner met een A-nummer tijdelijk in de
B-klasse rijden, als de renner zich niet bemoeit met het wedstrijdverloop.

3. Kosten rugnummers
3.1. Voor dit jaar zijn de kosten voor een vast nummer: € 15,00 voor leden, € 5,00
voor jeugdleden, €25,00 voor niet-leden. De renner schrijft zich in via het web
inschrijfformulier.
3.2 Kosten voor een losse wedstrijd bedragen € 2 voor Excelsior leden en voor niet
leden € 3,- .

4. Wedstrijdverloop
4.1. De jury geeft het startsein voor de A-renners en 30 sec. later het startsein aan de
B-renners/jeugd.
4.2. Het is de B-/jeugd- renners niet toegestaan aan te sluiten bij een andere
categorie. Het is gedubbelde A-renners niet toegestaan bij de groep B-renners op kop
te rijden. Mochten renners in strijd hiermee handelen, dan roept de jury deze renners
met behulp van de microfoon éénmaal tot de orde. Blijven de renners weigeren om
de aanwijzingen van de jury op te volgen dan worden de rugnummers van de
betreffende renners genoteerd. De genoteerde rugnummers worden vervolgens
buiten de uitslag gehouden. Bovendien mogen deze renners de eerstvolgende
woensdag/zondag wedstrijd niet deelnemen.
4.3. Gedubbelde renners rijden wanneer ze weer aansluiten aan het peloton achterin
mee, dit om het wedstrijdverloop niet te beïnvloeden. Zij worden 3 rondes voor het
einde uit de wedstrijd genomen (via een sprint om de eind posities te bepalen).
4.4. Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijden met de onderarmen op het stuur
te rijden. Men houdt beide handen aan het stuur, na één keer waarschuwen wordt
men uit de wedstrijd gehaald.
4.5. Bij een lekke band krijgt een renner maximaal 4 ronden vergoeding, na melding
bij de jury, en kan de renner de wedstrijd vervolgen. Indien de renner meer dan 4
ronden nodig heeft voor herstel, mag de renner als training nog wel aansluiten, maar
niet meer actief het wedstrijdverloop beïnvloeden. De renner wordt dan 3 ronden
voor het einde uit de wedstrijd genomen en wordt als DNF geklasseerd. Ditzelfde
geldt ook wanneer een renner in de laatste 15 minuten van de koers lek rijdt.
4.6. De A-klasse rijdt vijf kwartier en drie ronden, de B-klasse één uur en drie ronden.
Jeugdrenners categorie 7, mogen op na toestemming van de trainer drie kwartier
meerijden. De jury kan besluiten tot een kortere wedstrijdduur, bijvoorbeeld aan het
begin van het seizoen of bij heel slecht weer.
4.7. Het is niet toegestaan om andere renners tijdens de koers te duwen als deze
renner niet in voorlaatste positie rijdt.

5. Bijzondere omstandigheden en bevoegdheden jury
5.1. Mocht vóór of tijdens de wedstrijd het weer zo slecht worden dat (door)rijden
naar de mening van de jury gevaarlijk is, dan beëindigt de jury de wedstrijd zonder
een uitslag op te maken.
5.2. Mocht vóór of tijdens de wedstrijd een incident ontstaan dat (door)rijden naar de
mening van de jury gevaarlijk is, dan beëindigt de jury de wedstrijd zonder een uitslag
op te maken.
5.3. Ingeval dit reglement niet voorziet in een situatie die tijdens deze clubwedstrijden
ontstaat, dan beslist de jury hoe te handelen. Tegen het optreden van de jury kan
geen protest worden ingediend.

6. Puntentelling clubwedstrijden en competities
6.1. De puntentelling voor de plaatsen 1 t/m 12 is als volgt: 25, 22, 18, 14, 13, 12, 11,
10, 9, 8, 7 en 6.
6.2. Vanaf de 13e plaats krijgt iedereen die de wedstrijd uitrijdt 5 punten. Wel starten,
maar niet uitrijden levert 2 punten op (wel afmelden bij de jury!).

7. Klassementen
7.1. Woensdagavond is er sprake van een open wedstrijd die om 19.15 uur begint. Er
is sprake van een A-klassement en een B-klassement. Voor ieder klassement zijn er
tien eindprijzen. De kalender staat elders op deze site.
7.2. Zondagochtend is er sprake van de zondagcompetitie die om 10.00 uur begint. Er
is sprake van een A-klassement en een B-klassement. Voor ieder klassement zijn er
tien eindprijzen. De kalender staat elders op deze site.

8. Transponders
8.1. Het gebruik van transponders is verplicht om in de uitslag opgenomen te worden.
8.2. Voor deelnemers welke voor het eerst wedstrijden willen gaan rijden, geldt een
uitzondering. Zij kunnen maximaal 2 wedstrijden rijden zonder transponder, daarna is
er een mogelijkheid om er één te huren. Huren via onze vereniging kost € 5,- per
wedstrijd.

9. Clubkampioenschappen
9.1. Het clubkampioenschap voor de A-klasse en de B-klasse wordt verreden op: zie
wedstrijdkalender.
9.2. Het algemeen clubkampioenschap is op: zie wedstrijdkalender. Er wordt gestart
met alle categorieën met uitzondering van de jeugd.
9.3 Het clubkampioenschap tijdrijden, zie wedstrijdkalender, doen we in
samenwerking met Avanti in Alphen aan de Rijn. Bij dit kampioenschap is er een A, B
en Dames klasse
9.4. Voor de winnaar van het algemeen kampioenschap is er een kampioenstrui.
9.5. Elk lid van de vereniging dat in het bezit is van een geldige KNWUwedstrijdlicentie of startlicentie op naam van Excelsior is gerechtigd om deel te
nemen. De licentie dient bij inschrijving getoond te worden.
9.6. Voor alle clubkampioenschappen is het dragen van clubkleding verplicht. Zonder
clubkleding kan er niet worden gestart.

