Wedstrijdreglement Regiowedstrijd NFF District Noord 2016
NFF – Distirct Noord
Competitiesecretariaat:
J.R. Efdé
1. Algemeen.
















De NFF Noord regio competitie 2016 bestaat uit 5 wedstrijden.
In zijn algemeenheid zijn de NFF reglementen en regels van toepassing op deze competitie. Daar
waar het wedstrijdreglement NFF District Noord in tegenspraak is met de algemene NFF regels, is
het reglement NFF District Noord Competitie bindend.
De competitie staat open voor ieder lid van de aangesloten verenigingen van de NFF met een
licentie.
Er wordt gereden op dagleeftijd.
Een rijder kan op eigen verzoek maximaal 1 categorie/klasse hoger ingedeeld worden. Dit
verzoek dient voorafgaand aan de eerste wedstrijd gemeld te worden. Deze indeling blijft
gedurende het gehele seizoen van kracht.
Er wordt met ten hoogste 6 rijders tegelijk gestart.
Alle competitiewedstrijden tellen mee voor de competitiestand en er worden dagprijzen verdeeld.
Aanvang van de wedstrijden:
Zaterdag: 14.00 uur. Training vanaf 13.00 uur.
Het inschrijfgeld voor een wedstrijd bedraagt Euro 4,00 per klasse
Er wordt gewerkt met dag inschrijvingen.
De competitiesecretaris zorgt voor de inschrijf kaarten.
Iedere rijder dient zich voor 13:15 uur zelf aan te melden en het inschrijf geld te voldoen
Alle clubs dienen er zorg voor te dragen dat al hun leden tijdig een wedstrijdreglement en
wedstrijdkalender ontvangen.
Voor rijders ingedeeld in categorie 8 telt dat indien zij 12 jaar zijn NIET met clicks mogen rijden.
Voor vragen over de uitleg van dit reglement kunt u contact opnemen met Jitze Efdé via de mail
op noord@fietscross.org

2. Indeling in wedstrijdcategoriën


Voor de puntentelling geldt de volgende leeftijdsindeling:
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Categorie 4
Categorie 5
Categorie 6
Categorie 7
Categorie 8
Categorie 9
Categorie 10
Categorie 11
Categorie 12
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jongens 4 + 5
jongens 6
jongens 7
jongens 8
jongens 9
jongens 10
jongens 11
jongens 12
jongens 13
jongen 14+15
jongens 16+
Cruisers 31+

meisjes 4+5+6
meisjes 7
meisjes 8
meisjes 9
meisjes 10
meisjes 11
meisjes 12
meisjes 13
meisjes 14
meisjes 15+
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3. Dagprijzen




Na afloop van iedere wedstrijd zullen de dagresultaten door de organiserende vereniging bekend
gemaakt worden en zullen de deelnemers welke als resp. eerste, tweede en derde geëindigd zijn
gehuldigd worden middels het uitreiken van de dagprijzen.
Indien een vereniging voor de tweede keer in het seizoen een regio wedstrijd organiseerd mogen
er ook medailles in plaats van bekers worden uitgereikt.
Categorie 1 krijgen de 1e 3 rijders een beker / medaille de overige rijders in de categorie een
diploma.
Categorie 10, 11 en 12 krijgen geld prijzen 1e prijs € 10,=, 2e prijs € 7,50 en 3e prijs € 5,00



Puntentelling dagprijzen




Uitslag manche / A-finale
1
2
3
4
5
6

punten
12
11
10
9
8
7

Uitslag B finale
1
2
3
4
5
6

punten
6
5
4
3
2
1

Indien een categorie maximaal 6 deelnemers kent zal vervolgens een vierde manche verreden worden.
Voor het meerijden van een wedstrijd worden 10 punten toegekend. Er wordt B finale gereden

zodra er in een bepaalde categorie minimaal 9 deelnemers zijn.
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4. Competitiepunten / competitiebeker











De competitiesecretaris draagt zorg voor het bijhouden van de competitiestand.
Het totaal aan punten van alle competitiewedstrijden zal worden opgeteld. Op de slotmiddag
zullen de seizoenprijzen van de regiocompetitie worden uitgereikt.
Een deelnemer wordt aan het einde van de competitie geklasseerd in een leeftijdscategorie waarin
hij/zij de meeste wedstrijden had kunnen rijden. .
Een deelnemer komt in aanmerking voor een competitiebeker wanneer hij / zij aan minimaal 4
wedstrijden heeft deelgenomen.
Een deelnemer die lid wordt na de 3e regiowedstrijd en zowel de 4e als de 5e regiowedstrijd heeft
meegedaan, komt in aanmerking voor een aanmoedigingsprijs. Indien na het verrijden van alle
wedstrijden er in een bepaalde leeftijdscategorie deelnemers met een gelijk aantal punten
geëindigd zijn, wordt diegene het hoogst geklasseerd welke de meeste overwinningen behaald
heeft. Indien dit nog geen beslissing geeft, dan is de uitslag van de laatste competitiewedstrijd
bepalend voor de eindklassering.
Indien een rijder ten gevolge van blessures niet in staat was om het benodigde aantal wedstrijden
te rijden om voor een competitiebeker in aanmerking te komen, kan het bestuur van de betreffende
vereniging de rijder voordragen bij het competitiesecretariaat om alsnog voor een competitiebeker
in aanmerking te komen. De rijder moet dan wel het benodigde aantal wedstrijden min 1 hebben
gereden. Zo nodig zal de voorzitter van het regio-overleg hierover een bindende uitspraak doen.
De competitiebekers dienen allemaal van gelijke grootte te zijn en voorzien van opschrift: NFF
Noord regiocompetitie 2016 , klasse, klassering.
De vereniging welke de slotmiddag organiseert, koopt de bekers in en verzorgt de prijsuitreiking.
Per geklasseerde crosser mag maximaal € 12,50 in rekening gebracht worden bij de betreffende
vereniging voor kosten van competitiebeker en slotmiddag. (indien de crosser niet deelneemt aan
de slotmiddag mogen alleen de kosten van de beker in rekening gebracht worden).
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