Wedstrijdreglement Fastest Rapid Wheeler Contest 2016
Klazienaveen 18 dec 2016
Algemeen
Deze afsluiting is een club evenement en hangt niet samen met andere wedstrijden en of
puntentellingen. Het is een sportieve afsluiting van het jaar 2016
Doel van deze wedstrijd
Een gezellig en sportief samenzijn waarbij alle leden van de Rapid Wheels de kans krijgen
om hun persoonlijke baantijd vast te leggen en er uiteraard een snelste Rapid Wheeler naar
voren zal komen. Wie legt de baan in Klazienaveen het snelste af en mag zich een jaar lang
record houder noemen.
Daarnaast krijgen ouders de gelegenheid om onder begeleiding zelf eens op een BMX fiets
te stappen en een rondje te fietsen.
Als afsluiting van de dag is voor de leden een No Chain Race gepland.
Entree
Er is geen sprake van entree kosten of deelname kosten

Middag-indeling onder voorbehoud van verloop programma (streeftijden)
Streeftijd
12:30-13:00
13:05-14:20
14:20- 14:50
14:50- 15:20
15:30- 17:00
17:30-18:00

Onderdeel
Vrije training /
infietsen
Time Trial contest
PAUZE
Ouder cross icm
warming up No Chain
No Chain Race
Einde event

Opmerkingen
Infietsen, warm fietsen
Starten per 3
20” en 24” door elkaar. SAFETY FIRST:
Wedstrijd met manches en evt finale
Opruimen tent etc. Wie helpt nog ff mee ?

Vooraf inschrijven Time Trial en/of No Chain Race
(stuur/zijbordnummer verplicht)
Vooraf inschrijven is verplicht zodat de startlijsten voorbereid kunnen worden.
Dit moet via het wedstrijd inlog systeem van de RAPID WHEELS Site.
Keuze mogelijkheid voor Time Trial en of No Chain race.
Er is geen sprake van inschrijfgeld. Sluitingsdatum inschrijving Zondag 11 dec 2016
uiterlijk. Daginschrijving is niet mogelijk. Stuur en zijnummerbord zijn verplicht.
contactpersoon Clubdag / Fastest Rapid Wheels Contest: Karin Louissen / Johan Renker
(activiteiten@rapidwheels.nl)

Reglement Time Trial contest 2016
Deelname:
Voor elke lid van de Rapid Wheels

Voorlopige Klasse indeling
Er is geen sprake van een klasse indeling omdat elk lid zijn eigen race fietst.

Regels
Er wordt per 2 deelnemers gestart zodat er toch een competitief karakter ontstaat. Van
beide rijders wordt de tijd gemeten welke wordt genoteerd. Deze race wordt 2 keer
verreden. Beide keren wordt de persoonlijke tijd van de deelnemer genoteerd. Het verschil
tussen de eigen persoonlijke tijden dient zo klein mogelijk te zijn. Dit noemen we de
verschiltijd.

Prijzen
De deelnemer met de kleinste verschil tijd is winnaar van de Wisselbokaal. Op deze manier
maakt elk lid evenveel kans om de contest te winnen. Daarnaast zullen de 3 snelste rijders
worden beloond met een beker. Alle tijden komen in een lijst te staan en dienen als
referentie voor toekomstige Time Trials Trainingen.

Wisselbokaal
(Winner 2015 Jayden Drent)

Reglement No Chain Race 2016

Deelname:
Voor elke lid van de Rapid Wheels
Mogelijke Klasse indeling
De No Chain Race wordt verreden op dag leeftijd. De uiteindelijke indeling is afhankelijk van
het aantal deelnemers en hun leeftijd. klassen met minder dan 5 deelnemers worden
samengevoegd met de klasse hoger. M.u.v. Klasse Cruisers, die wordt samengevoegd met
jongens 13+

Categorie
1
2
3
4
5
6
7
8

Aantal
?
?
?
?
?
?
?
?

Leeftijd
J4 M4 M5 M6
J6 M7
J7 J8 M8
J9 J10 M9 M10
J11
J12 J13
J14 J>14
Cruisers

Manches / Finale
?
?
?
?
?
?
?
?

Ketting
Toegestaan
Toegestaan
Toegestaan
Toegestaan
Verboden
Verboden
Verboden
Verboden

Regels





Klasse 0 t/m 4 mogen met ketting. Rest dient de ketting te verwijderen.
(“opbinden”)
Afhankelijk van het aantal deelnemers in een Klasse worden een aantal manches
danwel manches icm een finale gereden. Dit kan dus per Klasse verschillen.
Indien een rijder de baan niet zelfstandig rondkomt wordt er een Did Not Finish
gegeven.
Het is niet toegestaan om met de voeten op de grond voort te bewegen

Prijzen
Per Klasse 1 beker voor de 1ste plaats + een vermelding op de website van de RW:
Rapid Wheels No Chain Kampioen 2016 Klasse …..
Uitreiking prijzen -> Winnaars Time Trial 2016 en No Chain Race 2016
Einde dag

We wensen alle rijd(st)ers, ouders, begeleiders, medewerkers/vrijwilligers een
hele gezellige afsluiting van het BMX jaar 2016!

