Wedstrijdinfo
Binnen District Noord zijn er 2 soorten wedstrijden, Regiowedstrijden en de Noordcup /
Herfstbokaal.

REGIOWEDSTRIJD
Een Regiowedstrijd bestaat uit 3 manches een eventuele halve finale en een A, B finale of
een 4e manche.
Tijdens een Regiowedstrijd rij je eerste 3 manches ( Race nr.), zeg maar de voorrondes,
volgens een random systeem. En heb je verschillende startposities. Dit is ook zo bij een
Landelijk Kampioenschap.

Start
nummer

Naam rijder

RaceM1
RaceM2
RaceM3
(Startpos) (Startpos) (Startpos)
21(3)
22(3)
21(4)
21(4)
21(3)
22(3)
21(6)
22(1)
21(3)
21(7)
21(1)
22(2)
22(3)
22(4)
21(2)

Club

Afhankelijk van hoeveel rijders er zijn in je klasse rij je misschien nog wel een halve finale
en daarna eventueel een finale.
.
De klasse waar je in rijd wordt bij een Regiowedstrijd bepaalt op dag leeftijd.

Inschrijving van deze wedstrijd is altijd op de dag zelf.
10:15 uur – 11:15 uur
inschrijven
11:00 uur – 12:00 uur
training
12:00 uur
start wedstrijd

De Regiowedstrijd bestaat uit 5 of 7 wedstrijden. Naast een dag beker die je kunt winnen
wordt er ook een totaal klassement bijgehouden. Om hier voor aanmerking te komen
moet je een minimaal aantal wedstrijden hebben gereden. Dit aantal wordt altijd aan het
begin van een wedstrijdseizoen bekend gemaakt. De uitreiking van deze beker vindt
plaats tijdens de laatste Regio wedstrijd.
Prijzen wedstrijd dag:
De rijders die in de A finale zitten of een 4e manche rijden
Categorie 1 t/m 9
Categorie 10 t/m 12

1e 3 rijders krijgen een beker
1e 3 rijders krijgen een geld prijs.

Prijzen totaalklassement:
Alle rijders die mee hebben gedaan aan de Regiocompetitie en voldoen aan de minimale
wedstrijden die hiervoor nodig zijn.

Klasse
Leeftijd

Uitleg finale plaatsen bij een Regiowedstrijd
Onder iedere Race staat hoe de finale word gereden, maar wat betekent dat nu.
Hieronder een verklaring.

Er wordt gereden in 4 manches

Er zijn 6 rijders of
minder in uw
leeftijdsklasse: zij rijden
dan een 4e manche.
Dit is voor hun de finale
race.

De eerste 6 gaan over naar de finale

Er zijn 7 of 8 rijders in
uw klasse alleen de 1e
6 gaan over naar de
finale

De eerste 8 gaan over naar de finale / overige naar B finale

Er zijn meer dan 8
rijders maar minder dan
17 in uw leeftijdsklasse.
Uw zoon of dochter
moet dus nog een keer
fietsen.

De eerste …….. gaan over naar de 1/2 finale

Er zijn meer dan 16
rijders in uw
leeftijdsklasse. Let op.
Het aantal rijders dat
doorgaat naar de 1/2
finale is in totaal 16.
Deze rijden dus een
extra manche.
Na deze 1/2 finale gaan
de nummers 1, 2, 3 en
4 door naar de A finale
en de nummers 5, 6, 7
en 8 naar de B finale.
Als uw kind zicht niet
heeft geplaatst voor de
½ finale dan hoeft hij/zij
niet meer te fietsen.

Tijdens een Regiowedstrijd rijden we eerst de manches dan de eventuele ½ finale en
daarna de finale.
*
Eerste komen de lijsten van de Manches.
*
Dan die van de leeftijdsklasse die een ½ finale moeten rijden.
*
Na dat de ½ finale is gereden worden de lijsten van de Finale opgehangen.

*
Let op De A en B finale worden NIET apart verreden. Alles gaat door elkaar ( A
finale, B finale en 4e manche ).
*
Als er nieuwe lijsten worden opgehangen kijk dan of uw kind erbij staat.

Klasse
Manche
Start
nummer

4e

6 rijders
Naam rijder

RaceM1
RaceM2
RaceM3
(Startpos) (Startpos) (Startpos)

Club

Klasse
Leeftijd

Indien er minder dan 7 rijders zijn gaan alle rijders na de 3 manches
door naar de volgende finaleronde een 4e manche. alle gereden ritten
(manches) mee voor de einduitslag. Dus na 4 ritten ( manches )

Klasse
Start
nummer

7 of 8 rijders
Naam rijder

RaceM1
RaceM2
RaceM3
(Startpos) (Startpos) (Startpos)

De beste 6 rijders na de 3 manches gaan door naar de volgende
finaleronde. Er val(t)len dus 1 of 2 rijders af.

Club

Klasse
Leeftijd

Klasse
Start
nummer

13 rijders
Naam rijder

RaceM1
RaceM2
RaceM3
(Startpos) (Startpos) (Startpos)

Club

Klasse
Leeftijd

Club

Klasse
Leeftijd

De beste 8 rijders na de 3 manches gaan door naar de A finale
de overige naar de B finale.

Klasse
Start
nummer

18 rijders
Naam rijder

RaceM1
RaceM2
RaceM3
(Startpos) (Startpos) (Startpos)

De beste 16 rijders na de 3 manches gaan door naar de ½ finale. Na deze
halve finale gaan de beste 4 rijders naar de A finale en de overige 4
rijders naar de B finale.

Cup wedstrijden
NOORDCUP / HERFSTBOKAAL

Een Cupwedstrijd bestaat uit 4 manches en een finale. Dit kan zijn een A, B, C, D, enz…
finale zijn. Alle deelnemers rijden een finale dit is dus afwijkend als bij een Regiowedstrijd.
Tijdens een Cupwedstrijd rij je eerste 4 manches, zeg maar de voorrondes. Het kan
voorkomen dat je zowel verschillende manches hebt als startposities.

Klasse
Start
nummer

aantal rijders
Naam rijder

Race
M1
(Start)

Race
M2
(Start)

23(2)
23(3)
23(4)
23(5)
23(6)

23(5)
23(4)
23(3)
23(2)
23(1)

Race Race
M3
M4
(Start) (Start)
23(1)
23(2)
23(3)
23(4)
23(5)

Club

Klasse
Leeftijd

23(5)
23(4)
23(3)
23(2)
23(1)

Op basis van de uitslag/totaalpunten na de manches worden de rijders
ingedeeld in
ABCDEFG (etc) finales. IEDERE rijder heeft dus een finale!
Indien alle rijders, dat zijn er dus 6 of minder, doorgaan naar een A
finale dan tellen alle gereden races mee voor
de einduitslag.

De leeftijdsklasse waar je in rijd wordt bij een Cupwedstrijd bepaalt op de datum van de 1e
Cupwedstrijd.
Stel de Cupwedstrijden zijn op 1 april, 1 mei en 1 juni. Dan is de datum van 1 april
bepalend in welke leeftijdsklasse/categorie je wordt ingedeeld. Mocht je nu op 10 mei jarig
zijn. Dan blijf je rijden in de klasse/categorie die op 1 april is vastgesteld. Dus ben je op 1
april 12 en wordt je op 10 mei 13 jaar dan mag je niet op clicks. Want de leeftijd bepaling
is de 1e wedstrijd en toen was je 12.

Inschrijving van deze wedstrijd is altijd op de dag zelf. *** Let op je moet je voor elke
wedstrijd opnieuw inschrijven.***
10:15 uur – 11:15 uur
inschrijven
11:00 uur – 12:00 uur
training
12:00 uur
start wedstrijd

FINALE
Iedere deelnemer plaatst zich voor een finale. Hoe beter je manche resultaten hoe hoger
je in een Finale zit. Waarbij opgemerkt is dat de A finale de hoogst behaalde finale is.

Maar iedere rijder heeft tijdens een finale een herkansing. Stel uw zoon of dochter zit in de
D finale. Als hij/zij in zijn manche 1e wordt plaatst hij/zij zich voor de C finale. Het kan dus
voorkomen dat een rijder uiteindelijk alsnog in de A finale terecht komt.
Want hoe hoger je eindigt hoe meer wedstrijdpunten je krijgt voor het totaal klassement.
We beginnen altijd eerst met de F of G finale. Afhankelijk van het aantal deelnemers.
Wanneer moet ik nu naar het Parc Fermee. Je kunt de volgende regel aanhouden. Als er
wordt omgeroepen dat we met de finale beginnen dan gaan de rijders van de G en F finale
naar het Parc Fermee. Als de G finale wordt verreden dan gaan de rijders van de E finale
naar het Parc Fermee. En als de F finale wordt verreden gaan de rijders van de D finale
naar het Parc Fermee. Enz….
Er zijn geen dagprijzen. Om voor een beker in aanmerking te komen moet je minimaal 2
van de 3 wedstrijden hebben gereden. Iedereen die hier aan voldoet krijgt een beker.

