
Wedstrijdreglement competitie Trimmers-A 

 

1. Bij wedstrijddeelname  

Alleen leden van De Pedaalridders mogen aan de Zomercompetitie deelnemen  Degene die 
niet de juiste clubkleding draagt mag niet starten. Valhelm is verplicht!  

Men rijdt altijd op eigen risico!  

 

Het rugnummer dient LINKS onder opgespeld te worden. 

  
Wedstrijden vinden plaats op een verkeersluw parcours, men dient ten alle tijden de 
verkeersregels in acht te houden indien er zich verkeer op het parcours bevindt. 
 

2. Doorgang wedstrijd 

Geplande wedstrijden gaan bij minimaal 7 deelnemers door, tenzij de voorzitter, of diens 
vervanger, anders beslist. 
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3. Aanvang wedstrijden 09.30 uur 

Tenzij anders aangegeven in het wedstrijdprogramma. Elke renner dient op tijd aanwezig te 
zijn om aan een wedstrijd deel te nemen. 

 

4. Gedubbelde renners. 

Diegene die wordt gedubbeld en aansluit bij de kopgroep wordt direct gediskwalificeerd. Men 
mag wel achteraan het peloton aansluiten maar niet met het koersverloop bemoeien. 

 

5. Lekke band.  

In geval van lekke band krijgt men maximaal 4 ronden vergoeding. Bij lek tijdens de tijdrit, mag men 

opnieuw starten. Indien lek wordt gereden in de 5 laatste ronden krijg je geen vergoeding, 
maar krijg je de tijd van de groep waarin je zat. 

 

6. Er wordt gereden op tijd: 

• De leider in het klassement draagt de leiderstrui. 
• De verschiltijd van binnenkomst t.o.v. de winnaar wordt bij de renner erbij geschreven. 
• Puntenkoers: Uitslag puntentotaal steeds oplopend met 3 seconden. Om de 5 ronden 

een sprint, te beginnen bij ronde 30. Bij gelijk puntental telt de eindsprint. 
• Bij een tijdrit geldt de verschiltijd t.o.v. de winnaar. 
• Korte spurt: Het tijdsverschil wordt in oplopende volgorde telkens vergroot met 2 

seconden. Vasthouden (aan hek) is toegestaan bij de start. 

Voorbeeld hoeveel sec. erbij wordt geschreven bij de korte spurt. 
Nr. 1: 0 sec. Nr. 3: 4 sec. Nr. 5: 8 sec. 

Nr. 2: 2 sec. Nr. 4: 6 sec. Nr. 6: 10 sec. 
• Start men niet dan wordt er 4200 seconden bijgeschreven. 

Er is geen bonus meer voor het deelnemen van een wedstijd behalve bij koppelkoers 
• Stapt men tijdens de wedstrijd af, of wordt men gedubbeld, dan wordt 120 seconden per 

minder gereden ronde bijgeteld. 
• Neemt men deel aan de koppelkoers, krijgt men 15 seconden bonificatie. 

 
7. Punten bij tussen en eindsprints. 

• Tijdens de wedstrijd rit in lijn kan men punten verdienen voor het puntenklassement. 
• Punten bij tussensprints, resp. 3, 2 en 1, voor de eerste drie. 
• De leider in het klassement draagt de witte trui. 
• Er is een prijs voor de eerste vijf in het eindklassement, resp. € 30,00, €25.00, €20.00, € 

15.00 en € 10.00 
8. Laatste wiel telt bij afvalkoers. 

Diegene die bij iedere sprint als laatste met de achterkant van zijn achterwiel over de 



streep rijdt, moet de wedstrijd verlaten. Men mag dan niet meer aan de wedstrijd 
deelnemen. Om misverstanden te voorkomen moet men direct het startnummer 
inleveren. 
• Vrij vanaf 1e ronde. 
• 1e afvaller na vijf ronde. 
• Totaal aantal ronden mag niet boven de 40 komen. 

 
9. Einduitslag. 

• Bij gelijke eindstand na 14 wedstrijden gelden de volgende criteria 

1. De meest gewonnen wedstrijden.         
2. De snelste tijdens de proloog. 

3. De beste uitslag in een wedstrijd 

• De beste 11 wedstrijden worden meegeteld voor het eindklassement.  
• Na 5 wedstrijden wordt de 1e weggestreept; na 8 wedstrijden de 2e en na  

10 wedstrijden de 3e) 
• De top vijftien komt in aanmerking voor een prijs. Men dient dan minimaal aan 11 

wedstrijden deelgenomen te hebben. 
• Prijzenschema is €50,00 aflopend met €5,00.  

Dus nr. 1  €50,00; nr. 2  €45,00; nr. 3 €40,00; etc. met een minimum van €10,00. 

 
10. Sportieve wedstrijd. 

Denk eraan, het is een trimcompetitie. Houdt het sportief en neem geen onnodige risico's. 

De aanwezige jury neemt de stand op, dit wordt niet meer herzien. 

Let op: zij staan er in ons belang, dus achteraf geen discussies. 

Buitensporig en gevaarlijk gedrag leidt tot uitsluiting van deelname, jury en/of bestuur beslist 
hierover.  
 

11. Deelnameformulier 
Voor men startgerechtigd is dient het deelnameformulier ondertekend en ingeleverd te zijn bij de 
wedstrijdjury. Eerder ontvangt men géén startnummer en is men niet startgerechtigd. 
Bij deelname aan wedstrijden accepteert men de bijbehorende risco’s en is men bekend dat er 
zich verkeer op het parcours kan bevinden (zoals ook vermeld in punt 1.)   


