
Tourklasse - Bijzonder reglement droogrit november 2021 

 
1. Van toepassing zijnde bepalingen 

     Naast het algemeen reglement droogritten is ook dit bijzonder reglement van toepassing. 

2. Controles  
     Wijziging: Alle lettercontroles kunnen zowel links als rechts van de bereden route staan. 
      Alle cijfercontroles (=keercontroles) staan, zoals u gewend bent, alleen rechts van de bereden                       
      route. 
 
3. Routeopdracht 

a. Van start tot finish moet een aaneengesloten route worden geconstrueerd, waarbij een 

aantal op de kaart staande pijlen in nummervolgorde moet worden opgenomen. 

Onder pijlen wordt ook verstaan lijnstukken voorzien van een pijlteken; de pijl heeft dan 

de lengte van het gehele lijnstuk. 

b. Tussen de start en de voet van de eerste pijl, tussen de pijlen onderling en tussen de laatste 

pijl en de finish dient de kortste route te worden geconstrueerd. 

c. Pijlen dienen in hun geheel d.w.z. van de voet tot de punt in de geconstrueerde route te 

worden opgenomen. 

d. Het is toegestaan: 

  Pijlen zijdelings op te rijden 

 Pijlen zijdelings te verlaten 

 Pijlen te raken (ook tegengesteld) 

     Pijlen eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn 

     Reeds bereden pijlen nogmaals te berijden 

- Pijlen te kruisen 

 De pijlen tegengesteld te berijden met dien verstande, dat een langere route 

waarbij minder/ korter tegengesteld wordt bereden, prevaleert boven een 

kortere route waarbij de pijlen meer / langer worden bereden 

e. Alle pijlen zijn in zijn geheel te berijden. 

 

4. Het rijden van de geconstrueerde route tussen de pijlen 

a. Indien het berijden van de geconstrueerde route door een keercontrole niet mogelijk 

blijkt te zijn, moet via kaartwegen een nieuwe route worden geconstrueerd, conform de 

opdracht (zie onderdeel 3), naar de voet van de aan de beurt zijnde pijl of na de laatste 

pijl naar de finish. 

b. Men wordt geacht deze onderbreking te onthouden tot de voet van de aan de beurt 
zijnde pijl is bereikt. Alle kaartwegen mogen weer in de route worden opgenomen. 

 

Inzenden van de oplossingen 

De rit telt mee als 9e droogrit voor de competitie van 2021.  

Oplossingen kunnen tot uiterlijk 30 november 2021, 20.00 uur, worden ingestuurd via het 
formulier op onze site: www.Baronierijders.nl  

 

Heeft u nog vragen, mail naar alexbergijk@hotmail.com of bel 078-6195913. 
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