
 

GAC de Krabbenrijders nodigt u uit voor de jubileumrit op zondag 28 juli 2019.  

De start van de rit is bij Skidôme Rucphen, de finish bij ’t Wagenhuis, Hoogte 15 te Nieuw 

Vossemeer. Start aansluitend aan het ijskarten in de Skidôme.  

Deze jubileum rit wordt in 1 klasse verreden. We starten met een pijlen rit met barricades, 

kortste route. Daarna hebben wij een punten vrije route traject op een wat oudere zwart-wit 

kaart. Er wordt voor de duidelijkheid een moderne kleurenkaart voor dit tweede deel 

meegegeven. De gemiddelde snelheid is 30 km/u.  

Reglementen:  

De  jubileumrit van zondag 28 juli 2019 wordt verreden volgens de reglementen van de NRF 

conform:  

a. De meest recente versies van het NRR, het ATRR, het TRK, het URK en het RNRK.  

b. Alle op genoemde reglementen uitgegeven jurisprudentie en uitspraken. 

c. Dit bijzonder reglement en alle nog door de organisatie te verstrekken aanvullingen en/of  

   wijzigingen. 

Pijlenrit kortste route met barricades: 

Construeer en rijd een aaneengesloten route via de op het kaartfragment ingetekende pijlen 

met inachtneming van het volgende:  

1. De pijlen dienen in numerieke volgorde in de route te worden opgenomen.  

2. een pijl wordt op de kaart aangegeven door een lijnstuk met een pijlpunt. De pijl wordt 

geacht de volledige lengte van het lijnstuk te hebben.  

3. een pijl mag uitsluitend in de door de pijlpunt aangegeven richting in de route worden 

opgenomen  

4. kleine uitwasjes aan pijlen worden geacht overeenkomstig de ter plaatse berijdbare 

situatie te zijn getekend  

5. onder een pijl wordt geacht een weg te liggen  

6. het is toegestaan om pijlen eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn en reeds bereden 

pijlen nogmaals te berijden . Het is ook toegestaan pijlen zijdelings op te rijden en te 

verlaten en pijlen te raken en te kruisen.  

7. een pijl kan voorzien zijn van een barricadestreepje.  Is  een pijl voorzien van een 

barricadestreepje dan dient  u een omrij route te construeren, waarbij primair de 



voorgenomen route op de laatst reglementair mogelijke samenkomst van wegen vóór de 

barricade wordt verlaten en op de eerst reglementair mogelijke samenkomst van wegen ná 

de barricade wordt voortgezet en waarbij secundair de omrij route zo kort mogelijk is.  

8. op weg naar een pijl of de finish dient steeds de kortste route te worden geconstrueerd.  

9. keren is niet toegestaan, tenzij na een keercontrole, dit kan bij een routecontrole met 

cijfer = keercontrole  of opdracht bij een lettercontrole, b.v. HKR = Hier keren rechts.  

10.  Niet op de kaart voorkomende wegen 

Wanneer slechts de keuze bestaat tussen keren of het gaan berijden van een niet op de 

kaart voorkomende weg, of een doodlopende kaartweg, dan gaat men deze niet op de kaart 

voorkomende weg c.q. doodlopende kaartweg berijden tot de eerste mogelijkheid om via, 

volgens de (her)constructie toegestane kaartwegen, de route weer op te nemen. 

'Doorsteekjes' met een lengte van maximaal 25 meter dienen daarbij te worden gebruikt. 

GTC: aan het einde van de pijlenrit dient u zelf uw ideale passeertijd in te vullen. Deze kunt u 

berekenen aan de hand van uw starttijd, de voorgeschreven gemiddelde snelheid en de 

afgelegde afstand.  

Puntenrit vrije route: 

1. Van start tot finish moet een aantal op de kaart staande punten in nummervolgorde 

worden aangedaan.  

2. De route tussen de punten is vrij (voor het bepalen van de lengte van de rit wordt er van 

uitgegaan dat de kortste route wordt gekozen).  

3. Op de punten kan een controle staan. De controle dient overeen te komen met de 

kaartsituatie.      


