
   

Beste Krabbenrijders en andere deelnemers, 

Het bestuur en uitzetter nodigen je uit voor deelname aan de 3e Vroege Vogelrit, welke 

verreden zal worden op zondag  19 maart 2017. 

Datum: Zondag 19 maart 2017                                                                                            

Inschrijven  van  8.45 tot 9.15 uur ter plaatse bij de start op het parkeerterrein voor de 

Groeshof te Bergen op Zoom.                                                                                                                                                                                                               

Starttijd: Sportklasse vanaf 9.01 uur.   Toerklasse vanaf  9.16 uur.                                                                   

Systeem: Ingetekende lijn / Blinde lijn. 

Lengte van de rit: Circa 100 km voor de sport- en 80 km voor de toerklasse.  

Gemiddelde snelheid resp. 36 en 30 km/uur.                                                 

Uitzetter: Johan van Geel, Sportcommissaris: Jacques Roset. 

Algemeen reglement:                                                                               

1. De rit wordt verreden volgens de meest recente reglementen van de NRF en dit bijzonder 

reglement. 

2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 

Bijzonder reglement: 

1. Een op de kaart ingetekende lijn dient in de aangegeven richting van de start naar de 

finish van de rit zo nauwkeurig en zo lang mogelijk ononderbroken te worden bereden. 

2. Onder elk deel van de ingetekende lijn wordt geacht een weg te liggen. 

3. Zogenaamde kleine uitwasjes aan de ingetekende lijn worden geacht op de juiste plaats 

te liggen en worden geacht overeenkomstig de berijdbare situatie ter plaatse te zijn 

ingetekend. 

4. De ingetekende lijn gaat soms over in een blinde lijn en alleen voor de sportklasse geldt 

dat indien de blinde lijn niet bereden kan worden rechtdoor gereden moet worden en de 

blinde lijn vervolgd moet worden zodra men de blinde lijn weer raakt, of dat men na een 

opdracht de blinde lijn weer raakt. 

5. Indien de ingetekende lijn niet bereden kan worden, dient vanaf het punt van 

onderbreking een zodanige herconstructie te worden geconstrueerd en bereden, dat zo 

min mogelijk van de ingetekende lijn wordt gemist. De ingetekende lijn mag nooit 

tegengesteld worden bereden en kruisen of raken van de ingetekende lijn wordt 

beschouwd als meegaand berijden. Met inachtneming van bovenstaande dient de 

omweg zonder daarbij te keren, zo kort mogelijk te zijn. 

6. Herconstructie op herconstructie is niet  de bedoeling. 

7. Veranderde wegaansluitingen: Volgens TRK:  X = 50 meter. 

8. Niet op de kaart voorkomende wegen: Volgens TRK:  Y = 50 meter. 

 

Het bestuur, de uitzetter en sportcommissaris wensen je een prettige en sportieve ochtend 

toe.  

 


