"PRESTO PEDALE" kermisronde
op maandag 3 juni 2019 in Netersel
Reglement voor de wielerwedstrijd en dikke bandenrace.
1.

De wedstrijd wordt gehouden op maandag 3 juni 2019. Start Dikke Bandenrace 18.45 uur.
Start Presto Pedale voor recreanten, amateurs A en B en masters (wedstrijdrijders) om 19.30 uur en dames
recreanten om 19.31 uur.

2.

Voor de Dikke Bandenrace, 18.35 uur appèl, 25 meter voor de startstreep. Voor wedstrijdrijders om 19.25 uur
appèl, ook 25 meter voor de startstreep. Elke renner die niet tijdig op het appèl is wordt uitgesloten van deelname. Dames recreanten starten 1 minuut na de mannen.

3.

De rijwielen van de deelnemers van de Dikke Bandenrace mogen niet voorzien zijn van een derailleur, renstuur
en/of sportwielen. Deelnemen met een tandem is toegestaan, doch de berijders van deze tandem dingen niet
mee voor eventuele prijzen en premies. Deelname aan de Dikke Bandenrace is toegestaan vanaf 14 jaar.
Voor de rijwielen van de wedstrijdrijders gelden er geen beperkingen.

4.

Inschrijven kan geschieden tot uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
Voorinschrijven kan via de site van de Nederlandse wielerbond ( http://www.wielrenbond.nl). Op de dag van de
wedstrijd kan vanaf ca. 18:00 uur kan ingeschreven worden bij café Den Driesprong.

5.

Voor de Dikke Bandenrace kan men individueel of per ploeg inschrijven. Een ploeg bestaat uit maximaal 6
personen. De wedstrijd voor de wedstrijdrijders is een individuele wedstrijd.

6.

Het inschrijfgeld voor de Dikke Bandenrace bedraagt € 15 per ploeg, plus € 10 borg voor de rugnummers.
Het inschrijfgeld voor de wedstrijdrijders bedraagt € 7 per persoon bij voorinschrijving via de site van de
wielerbond (www.wielrenbond.nl) en € 10 bij inschrijving op de dag van de wedstrijd.
De deelnemers kunnen vanaf 18.00 uur hun rugnummers afhalen bij café Den Driesprong tegen betaling van
€ 4 per rugnummer. De rugnummers dienen direct na de wedstrijd ingeleverd te worden. De betaalde borg ad
€ 4 ontvangt men dan terug.

7.

Wedstrijdrijders die niet in het bezit zijn van een licentie zijn verplicht ter plaatse een daglicentie (verzekering)
aan te schaffen. De kosten hiervan bedragen € 5.

8.

Enkel bij de Dikke Bandenrace zijn er 3 ploegenprijzen. Bepalend hiervoor zijn de drie hoogst geklasseerde van
een ploeg. Bij een gelijk aantal punten is de hoogst geklasseerde plaats doorslaggevend.

9.

Deelnemers die een ronde achterstand hebben opgelopen dienen de wedstrijd te staken, na zich bij de jury te
hebben afgemeld. Een ronde achterstand is: Ingehaald worden door de voorrij-auto.

10. Ook renners die de wedstrijd staken om andere redenen dienen zich eveneens af te melden bij de jury.
11. De lengte van het parcours is 3.080 meter. De Dikke Bandenrace voor dames gaat over een afstand van 2
ronden, de Dikke Bandenrace voor heren over 3 ronden en de race voor wedstrijdrijders voor mannen over 19
ronden, voor dames over 8 ronden.
12. Alle deelnemers rijden op eigen risico. Voor alle deelnemers (dikke banden en wedstrijdrijders) is een valhelm
verplicht.
13. De prijsuitreiking is om 21.30 uur in de zaal van café Den Driesprong.
14. Protesten tegen de uitslag dienen schriftelijk bij de jury te worden ingediend binnen 15 minuten na afloop van
de wedstrijd.
15. Elke deelnemer en ploegleider dient op de hoogte te zijn van dit reglement. De uitslag van de jury is bindend.
16. De organisatie en jury kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, aangebrachte schade of
vermissing van goederen. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet en in onvoorziene omstandigheden
beslist de jury.

