
    
Algemeen Reglement Droogritten A.S.C. De Baronierijders (versie 2021) 
 
Rittechnisch 

1. Wegen zijn herkenbaar aan twee bermlijnen, waarvan er altijd één doorgetrokken moet zijn. 
2. Bermlijnen onderbreken de aansluiting tussen wegen. 
3. Het kaartleesteken “Wegafsluiting” moet tijdens de droogritten worden genegeerd. 
4. Wegen waaraan de start en finish is gelegen mogen slechts éénmaal worden bereden. 
5. Kaarttekens en op de kaart gedrukte teksten onderbreken een kaartweg niet en evenmin de kleur. 
6. Een keerlus moet – bij keuze (even lang) – tegen de wijzers van de klok in worden gereden. 
7. Voetbruggen (Vbr), voetveren en fietspaden mogen niet worden gebruikt. Tunnels en pontveren mogen 
 wel worden gebruikt. De rijksgrens mag overschreden worden. 
8. De (hoofd)route dient te worden geconstrueerd zonder voorkennis van wegonderbrekingen “in het veld” 
 (controles, ritpijlen). Pas bij het “rijden” van de route worden deze onderbrekingen gezien waarna – 
 afhankelijk van het aanvullend reglement - zo nodig een herconstructie/nieuwe route dient te worden 
 gemaakt.   
9. Controles en ritpijlen staan uitsluitend rechts van de route. Een getalcontrole is een keercontrole. 
10. Indien een weg vanaf één zijde niet bereden mag worden mag men nimmer aannemen dat deze weg 
 dan ook niet berijdbaar is vanaf de andere zijde. 
11. Per rit zal in een aanvullend, bijzonder reglement de routeopdracht worden gegeven. 

 
 

  Voorbeeld en betekenis van de te gebruiken ritpijlen als bedoeld in de punten 8 en 9. 

     
 
 
Droogritkampioenschap 

1. Inzenders van oplossingen van droogritten doen in dat jaar (vanaf 2019) automatisch mee aan het 
 clubkampioenschap droogritten van ASC De Baronierijders. 
2. Oplossingen kunnen worden ingestuurd door leden en niet-leden van ASC De Baronierijders. 

Oplossingen moeten gezonden worden via het formulier op de website.   Zie daarvoor de button 
“Inzenden (voor etc.)” onder de kaart van de betreffende droogrit.  

3. Puntentelling: 
De winnaar ontvangt 100 punten, nummer twee 96 punten, nummer 3 en de volgenden op rij steeds 2 
punten minder. In ex aequo situaties krijgt iedereen het aantal punten dat bij de betreffende plaats hoort. 
 

Ex Aequo-regeling 
In geval twee of meer deelnemers(sters) met een gelijk aantal punten zijn geëindigd, wordt de rangorde 
voor het kampioenschap, waarbij alle droogritten in het desbetreffende kalenderjaar meetellen, als volgt 
bepaald: 
1e geklasseerd wordt de deelnemer (ster) die totaal over het desbetreffende kalenderjaar het minst 
aantal fouten heeft gemaakt; 
2e geklasseerd wordt de deelnemer (ster) die totaal over het desbetreffende kalenderjaar het op een na 
minst aantal fouten heeft gemaakt. 
3 enz. 
Mocht bovenstaande regeling niet leiden tot één winnaar dan geldt de volgende regeling: 
1e naar het aantal behaalde eerste plaatsen; 
2e naar het aantal behaalde tweede plaatsen; 
3e naar het aantal behaalde derde plaatsen; 
4e naar het beste resultaat in de laatste respectievelijk daaraan voorafgaande kampioenschap 
droogrit(ten) behaald. 
Mochten bovenstaande regelingen niet tot één winnaar leiden dan worden, om een onsympathieke loting 
te voorkomen, gelijk geëindigde deelnemer(sters) tot winnaar(s) verklaard. 


