5 BANEN - INTERCLUB TOERNOOI 2015
DATUM
7-5-2015
12-5-2015
19-5-2015
21-5-2015
28-5-2015

DAG
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag

WIELERVERENIGING
H.S.C de Bataaf, Zwanenburg
A.S.C. Olympia, Sloten, Amsterdam
Z.W.C. D.T.S., Kalverhoek, Zaandam
B.R.C. Kennemerland, Aagtenbos, Beverwijk
H.S.V. de Kampioen, Wheelerplanet, Spaarndam

1. STARTTIJDEN: LET OP ALLE AVONDEN: 18.00 UUR ALLE JEUGD CATEGORIEËN
2. CATEGORIEËN:
2.1. Categorie A - jeugd Cat. 1-2
2.2. Categorie B - jeugd Cat. 3-4
2.3. Categorie C - jeugd Cat. 5-6
2.4. Categorie D - jeugd Cat. 7
3. INSCHRIJFGELD: €2,00 per renner/per avond (alle jeugd categorieën)
4. DEELNAME: Minimaal 4 avonden, inclusief de laatste wedstrijdavond op 28 mei 2015
5. PRIJZENSCHEMA: Ereprijzen schema (5 eindprijzen per categorie).
6. PRIJSUITREIKING: Donderdagavond 28 mei 2015 na de sluitingsritten voor alle jeugd
categorieën.
Het 5 banen- interclub toernooi 2015 wordt georganiseerd door de volgende verenigingen:
H.S.C. De Bataaf, Zwanenburg - H.S.V. De Kampioen, Haarlem - Z.W.C. D.T.S. Zaandam - B.R.C.
Kennemerland, Beverwijk - en A.S.C. Olympia Amsterdam.
7. Er wordt op afstand gereden en wel als volgt:
Afstand
7.1. Categorie A - jeugd
± 6 kilometer
7.2. Categorie B - jeugd
± 12 kilometer
7.3. Categorie C - jeugd
± 18 kilometer
7.4. Categorie D - jeugd
± 22 kilometer

Start
18.01 uur
18.00 uur
na categorie A en B
na categorie A en B

8. De maximale tijd die beschikbaar is voor de jeugd wedstrijden is 75 minuten bij een start om
precies 18.00 uur, indien noodzakelijk kan de jury de wedstrijden verkorten om binnen deze
tijdslimiet te blijven.
9. Renners of rensters die te laat aan de start verschijnen worden niet opgenomen in de uitslag, van
de desbetreffende avond.
10. Alle renners moeten minimaal een basislidmaatschap KNWU hebben.
11. Transponders zijn (nog) niet verplicht.

5 BANEN - INTERCLUB TOERNOOI 2015
JEUGDREGLEMENT 2015
1. INSCHRIJVING: €2,00 per persoon per avond.
2. DEELNAME: alle jeugd categorieën kunnen deelnemen. Om in het eindklassement te worden
opgenomen moet men minimaal aan 4 wedstrijden hebben deelgenomen, inclusief de finale
wedstrijd op 28 mei bij H.S.V. de Kampioen.
3. PRIJSUITREIKING: alle categorieën op 28 mei 2015, na de sluitingswedstrijd bij H.S.V. de
Kampioen.
4. AFMELDEN: bij voortijdige beëindiging van de wedstrijd dient men zich af te melden bij de jury.
5. STARTTIJDEN: Jeugd categorieën starten om 18.00 uur op alle wedstrijdavonden.
6. AFSTANDEN: De te verrijden afstanden zijn afhankelijk van diverse factoren (parkoers,
weersomstandigheden etc.). De voorzitter van de jury zal hierover beslissen.
7. PUNTEN:
7.1. Elke deelnemer ontvangt per start 2 punten.
7.2. Puntentelling 15 punten voor 1e plaats, 14 punten voor 2e plaats enz. tot 2 punten voor 15e
en volgende plaatsen.
7.3. Bij gelijke stand beslist de laatste uitslag.
8. OPNAME: Er worden per categorie 15 deelnemers opgenomen in de standen (indien aanwezig).
9. VERGOEDINGEN: Alleen bij lek rijden wordt eenmalig een ronde vergoeding gegeven.
Behoudens tijdens de laatste ronde. Een en ander moet wel bij de jury worden aangemeld.
10. BESLISSINGEN: Mocht het reglement hierin niet voorzien, dan zullen de beslissingen worden
genomen door de voorzitter van de jury.
11. AANSPRAKELIJKHEID: De organisatie kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden bij
schade en/of diefstal veroorzaakt door derden.
12. Verzetten controle: voor de eerste drie aankomenden.
13. Inschrijving: tot 15 minuten voor de start.
14. Transponders: Voor de jeugd nog niet verplicht. De jury probeert zoveel mogelijk renners juist te
klasseren. Bij discussie m.b.t. klassering tussen een renner met en een renner zonder
transponder, zal de jury de renner met transponder klasseren vóór de renner zonder transponder.

Renners overige categorieën:
Tot 19.15 uur zijn er wedstrijden voor de Jeugd, ga niet het
parcours op! Ook de Jeugd wil veilig zijn wedstrijden rijden.
Bij voorbaat dank, Commissie "5 banen toernooi"

