Reglement MTB Cross Oosterblokker.
Dit regelement geldt voor de Funklasse, Damesklasse, Topklasse, en de voorronde



Deelnemers kunnen enkel deelnemen op een
mountainbike of cyclocrosser.



Fietsen met ondersteuning op welke manier dan ook zijn
uitgesloten van deelname (b.v. elektrische fietsen)



De fiets waarmee je deelneemt is in een deugdelijke staat.



Valhelm is verplicht



Wees sportief! Geef snellere deelnemers de ruimte om in
te halen. Laat duidelijk blijken dat je iemand wilt inhalen.



Het wisselen van fiets is tijdens de wedstrijd niet
toegestaan.



De startnummers dienen zo op het stuur gemonteerd te
worden dat deze goed zijn te lezen door de organisatie.



Om correcte tijdwaarneming te garanderen dienen transponders zo laag mogelijk, en alleen op de
voorvork gemonteerd te worden.



De koers in de topklasse duurt 60 minuten + 1 ronde. Laatste ronde gaat in op het moment dat de
leider van de wedstrijd over de streep gaat. Als de leider is gefinisht is het voor alle deelnemers einde
wedstrijd.



De koers in de Fun en Damesklasse duurt 50 minuten + 1 ronde. Laatste ronde gaat in op het moment
dat de leider van de wedstrijd over de streep gaat. Als de leider is gefinisht is het voor alle deelnemers
na de huidige ronde einde wedstrijd.



Deelnemers dienen direct na de koers hun transponders in te leveren en het parcours te verlaten. Dit
gebeurt op het einde van het rechte stuk aan de linker kant. Let hierbij op dat er nog topklasse
renners in de wedstrijd zijn!



In de wedstrijd om de beste Oosterblokker is de topklasse uitgesloten. Deelnemers in de dames en de
funklasse woonachtig en of geboren in Oosterblokker strijden dus om deze prijs.



Wanneer de situatie het vereist is de organisatie gemachtigd af te wijken van eerder gestelde regels.



Heb respect voor andere deelnemers, vrijwilligers en organisatie.



De organisatie heeft altijd het laatste woord en de uitspraak van de organisatie is bindend.



Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto,
film, video e.d. voor promotionele doeleinden zonder daarvoor een vergoeding te claimen.



De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan materiaal of kleding.



Deelname aan de Mountainbike Cross Oosterblokker geschiedt geheel op eigen risico.

