Clubdag Rapid Wheels 23 augustus 2015

Beste leden,
Zondag 23 augustus wordt weer het jaarlijkse clubfeest georganiseerd. Dit maal zal het clubfeest in
het teken staan van de Pumptrack, uiteraard worden ook de NK en EK finalisten in het zonnetje
gezet. Het feest zal worden afgesloten met een bbq.
Uiteraard zijn broertjes/zusjes, ouders/verzorgers van alle leden welkom!
Locatie: Pumptrack Rapid Wheels
Kosten deelname: Gratis
Aanmelden: t/m 16 augustus via persoonlijke inlog pagina Rapid Wheels
Tijdschema:
12.30 tot 13.00 uur
12.30 uur 13.15 uur
13.30 uur
14.00 uur
Na time trial
15.00 uur
+ 17.00 uur

Aanmelden (voorinschrijving via site Rapid Wheels is verplicht!)
Training
Huldiging NK en EK finalisten
Time Trial Pumptrack alle deelnemers
Uitleg over mogelijkheden pumptrack door Martin Rocks
Aanvang wedstrijd Pumptrack Club Competition 2015
Einde Clubdag

Reglement Pumptrack Club Competition:














Inschrijven kan uitsluitend via de inlogpagina van Rapid Wheels. Leden die
nog geen inlogcode hebben ontvangen dienen een mail te sturen naar
info@rapidwheels.nl
Inschrijven kan t/m 16 augustus
Alle deelnemers ontvangen een beker
De wedstrijd wordt in 5 verschillende categorieën verreden, te weten:
o 6 jaar en jonger, 7 t/m 9 jaar, 10 t/m 12 jaar, 13 jaar en ouder, Cruisers (een rijder
mag maximaal in 1 categorie deelnemen)
o Jongens/Meisjes rijden samen
Wedstrijd wordt verreden op dagleeftijd.
Deelnemers 13 jaar en ouder en Cruisers rijden zonder ketting. Overige categorieën mogen
trappen op de baan.
Minimaal 4 deelnemers per categorie, indien er onvoldoende rijders zijn dan wordt deze een
leeftijd hoger ingedeeld. (m.u.v. Cruisers, deze komen dan bij 13 jaar en ouder)
Alle deelnemers moeten eerst een ronde rijden op tijd (alleen), deze tijd wordt gebruikt voor
de groepsindeling voor de wedstrijd. Zie bijlage wedstrijdschema. De tijd wordt gemeten met
een professioneel tijdwaarnemingssyteem van RTC Oost.
Alle deelnemers moeten verplicht nummerbord monteren met NFF of KNWU
stuurbordnummer.
De wedstrijd wordt verreden met 2 rijders tegelijk, er wordt gestart vanaf een 2 persoons
startplank. Rijder met de snelste tijd in de timetrial mag kiezen of diegene linksaf of rechtsaf
gaat. Winnaar gaat door naar de volgende ronde. Uiteindelijk blijven er per categorie 2
finalisten over.
Het af te leggen parcours wordt uitgelegd op de dag zelf

Bijlage Wedstrijdschema
16 of meer deelnemers per categorie:
De 16 snelste rijders kwalificeren zich voor de wedstrijd. Rijder met de snelste tijd
rijdt tegen nummer 16. Nummer 2 rijdt tegen nummer 15, etc
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Bij 8 t/m 15 deelnemers kwalificeren de 8 snelste deelnemers zich voor de wedstrijd, deze start dan
met de ¼ finale.
Bij 4 t/m 7 deelnemers kwalificeren de 4 snelste deelnemers zich voor de wedstrijd, deze start dan
met de ½ finale.

