
ALGEMENE BEPALINGEN.

Spelregels bij  Mini marathon zaterdag 30 juli 2022.

Deze inschrijving gaat niet op uitnodiging.

Inschrijving is open voor iedereen.  Inschrijfgeld €20.

Er kunnen maximaal 70 deelnemers meedoen. De organisatie zal zijn best doen om een zo goed

mogelijk verdeling over de verschillende rubrieken te maken.

Verkenning Parcours:  Op de dag van de wedstrijd zijn er 2 momenten om het parcours te verkennen.

S morgen vanaf 08.30 u,  rond 12.30 u  en half uur voor aanvang finale.

Voorronde:

De voorrondes worden per rubriek verreden. De deelnemers worden per rubriek in 2 of meer

groepen verdeeld. Dit wordt duidelijk op de startlijst gepubliceerd.

In de voorronde wordt 2 maal het zelfde parcours gereden. Deze 2 tijden worden bij elkaar op geteld.
Bij ex aequo is het resultaat van de eerste ronde plaats bepalend. Deelnemers aan de finale beginnen

weer met een schone lei.

Mocht het zo zijn dat de wedstrijd vlot verloopt en er op de tijd wordt ingelopen, dan gebeurd alleen

binnen die rubriek. Volgende rubriek start gewoon weer zoals op de startlijst staat aangegeven.

Deelnemers Finale:

- Zijn er in een rubriek meer dan 10 deelnemers dan gaan de snelste 4 naar de finale.

- Zijn er in een rubriek minder dan 10 deelnemers dan gaan snelste 3 naar de finale.

Voor de finale wordt een nieuw parcours neergezet, dit parcours kan door de finalisten van te voren

worden verkend. De start volgorde in de finale wordt bepaald door de uitslag van de voorronde. De

Startvolgorde zal dan omgekeerd zijn. Diegene die als laatst zich kwalificeert zal als eerste starten en

de snelste als laatste.

Prijsuitreiking:

In de finale vindt er na elke verreden rubriek een prijsuitreiking plaats. Alle finale deelnemers worden

aangespannen bij de prijsuitreiking verwacht.

Deze wedstrijd wordt verreden onder auspiciën van de KNHS. Het KNHS reglement minimarathon is

derhalve van toepassing.

Doen zich gedurende dag zaken voor die boven niet  beschreven zijn en niet in het knhs reglement

staan genoemd dan is het aan de jury om daar gevolg aan te geven.

Door inschrijving en betaling gaat men akkoord met de algemene bepalingen zoals hierboven
omschreven.

Jury met OA; Dhr Rein Koopman, Dhr Ito Werkman en Netty Voormolen.


