CLUPPIE SPRINT
Voor alle deelnemers aan 300 en 700 meter !!
Waar we spreken over rijders bedoelen we uiteraard ook rijdsters.
•

Afstand is drie volle ronden met de start in het midden van beide rechte einden (kruising en
tribune zijde)

•

Jury; 2x 3 klokkers aan buitenzijde aan van de baan, noteer aantal deelnemers per team
aan de start. Starter staat bij 1000 mtr start.

•

Elk team bestaat uit minimaal drie rijders en maximaal zes rijders

•

De rijders dragen een rode, witte of gele band.

•

De witte rijder rijd 1 ronde

•

De rode rijder rijd 2 rondes

•

De gele rijder rijd 3 rondes

•

Als er een vierde rijder is draagt deze een gele band en rijd dus ook 3 rondes

•

Als er een vijfde rijder is draagt deze een rode band en rijd dus 2 rondes

•

Als er een zesde rijder is draagt deze een witte band en rijd dus 1 ronde

•

De volgorde mag niet veranderen (andere kleur NIET inhalen)

•

Na iedere hele ronde vallen er NA het midden van de baan (thv 1000mtr finishlijn), maar
voor de ingang bocht 1 of 2 rijders af

•

Bij het wisselen/afvallen rijders naar buiten afvallen; de rest binnendoor verder.

•

Tijd van de laatste team rijder is eindtijd

•

Valse start wordt niet terug gefloten, team ontvangt een tijdstraf van 10 seconden!

•

2 teams starten tegelijk, er wordt gereden in de binnenbaan van de wedstrijdbaan.

•

Inrijbaan blijft voor coaches, het inrijden en uitrijders.

•

Indien iemand valt, mag er doorgereden worden, mits er van elke ronde (1e, 2e en 3e) nog
een persoon aanwezig is.
Helm is verplicht

Voorbeeld:
TEAM start met 5 leden en heeft gekozen voor de onderstaande indeling en zorgt voor juiste
bandjes:
Pietje, wit bandje
Jenny en Noah rode bandjes
Rob en Monique gele bandjes.
Pietje rijdt 1e ronde op kop en valt af na 1 volle ronde.
Mocht Pietje vallen is het wachten tot Pietje weer staat en weer aan kop rijdt. Of het hele
team moet stoppen
Jenny en Noah, rode bandjes, vallen beide af na 2e volle ronden.
Rob en Monique, gele bandjes finishen na de 3e ronde.
Rob komt als eerste over de streep en Monique daarna, de tijd van Monique telt.
Er mag tijdens de wedstrijd geen andere kleur worden ingehaald . noch te snel of te laat
gewisseld/afvallen. (=> DQ) !
====================

CLUPPIE PUNTENTELLING
Alle deelnemers winnende team 1 punt.
Deelnemers 2e team in ranglijst 2 punten etc.
Bij een DQ krijgt men het maximale aantal punten voor de betreffende afstand.

