
G.A.C. ”De Krabbenrijders” 

Mosselrit 
          

 11 december 2022 
    

Start en Finish  Brasserie Den Inkel 
   Blauwhoefseweg 12 | 4416 RE Kruiningen 
   Brasserie@deninkel.nl, Tel: 0113-290700 
Inschrijving  van 13.00 u. tot 13.30 u. 
Start 1e deelnemer 13.31 uur 
Uitzetter  Richard Dekkers 

Inlichtingen  tel. 06 - 12 55 97 37 
Lengte van de rit Sportklasse  80 Km. 

   Tourklasse 60 Km. 
Systeem van de rit Sport en Tour klasse: Ingetekende Lijn   
Ingetekende lijn Sport 

1a.Een op de kaart ingetekende lijn moet in de aangegeven richting van start naar finish  
     zo nauwkeurig en zo lang mogelijk ononderbroken worden gevolgd. 

1b.Onder elk deel van de ingetekende lijn wordt geacht een kaartweg te liggen. 
1c. Indien het berijden van de ingetekende lijn niet mogelijk blijkt te zijn, dan treden de  
      herconstructieregels in werking. 

 
Herconstructies 

2a.Indien de ingetekende lijn niet kan of mag worden bereden, moet via kaartwegen een 
    zodanige herconstructie worden gemaakt dat in volgorde van belangrijkheid : 

1.de ingetekende lijn op de eerstvolgende  samenkomst van kaartwegen (=opnamepunt) in  

   de ingetekende rijrichting wordt voortgezet. 
     2.de gekozen herconstructieroute zo kort mogelijk is. 

        Keren is hierbij niet toegestaan.  
 2b. Indien een herconstructieroute niet kan of mag worden bereden, vervalt deze 
       herconstructieroute verder geheel. Men dient vanaf het punt van onderbreking een nieuwe  

       herconstructie te maken met inachtneming van het gestelde in art. 2a. 
 2c.Tijdens de herconstructie mogen kaartwegen en samenkomsten van kaartwegen 

      onbeperkt worden gebruikt doch de ingetekende lijn mag niet tegengesteld bereden       
      worden. 
 2d.Indien tijdens de herconstructie een ”later” volgend  stuk van de ingetekende lijn gebruikt 

      wordt, geldt dit nimmer als het berijden van de  route volgens de routeopdracht. 
  

Ingetekende lijn Toer  
1a.Een op de kaart ingetekende lijn moet in de aangegeven richting van start naar finish         
     zo nauwkeurig en zo lang mogelijk ononderbroken worden gevolgd. 

1b.Onder elk deel van de ingetekende lijn wordt geacht een kaartweg te liggen. 
1c.Indien de ingetekende lijn niet kan of mag worden bereden, dient men via al dan niet  

    op de kaart voorkomende wegen een zodanige vrije route te rijden, dat het berijden van de    
    ingetekende lijn zo kort mogelijk na de onderbreking wordt hervat. 
    Keren op de ingetekende lijn is hierbij niet toegestaan.  

    Controles die zich aan deze vrije route bevinden, moet U negeren (dus gewoon voorbij      
    rijden en niet noteren of laten afstempelen). Dit zijn voor u foutcontroles 
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