
Reglement Texelse dorpenrondes 
 
1) Algemeen: 

Indien tijdens de dorpenronde zowel een dikke banden race als een officiële wedstrijd wordt 
verreden kan een renner slechts deelnemen aan één onderdeel. Of de dikke banden race of 
de wedstrijd. 
 

2) Jeugd: 
Bij wedstrijden voor jeugd wordt uitgegaan van een leeftijd 8 tot en met 14 jaar. 

 
3) Voorschriften fietsen: 

Fietsen van deelnemers aan de wedstrijd onderdelen dienen te voldoen aan internationale 
regels zoals vastgelegd door de UCI. Tandwielverhoudingen (verzetten) van jeugdfietsen 
dienen te voldoen aan de vastgestelde regels van de KNWU. Hierbij mag door middel van het 
afregelen van de derailleur het juiste verzet worden geregeld. 

 
4) Wedstrijd programma: 

De organisatie van de wedstrijd bepaalt vooraf het wedstrijdprogramma. De wedstrijdleiding 
kan hiervan tijdens de wedstrijd afwijken indien door uitlopen van een onderdeel of een 
andere calamiteit het programma te veel verstoord is. 

 
5) Valhelm: 

Het dragen van een valhelm is verplicht 
 

6) Lig-/opzetsturen: 
In alle wedstrijdklassen zijn lig/opzet sturen verboden en dienen los aangebrachte zaken met 
uitzondering van bidons (fietspomp en gereedschapstasjes) van de fiets verwijderd te worden.  

 
7) Rugnummer: 

Bij het niet dragen van een rugnummer kan uitsluiting van de uitslag plaatsvinden. 
 

8) Gebruik transponders: 
In die wedstrijdklassen waar met transponders wordt gereden worden deelnemers zonder of 
met een niet werkende eigen transponder niet opgenomen in de uitslag. Ook eventueel 
behaalde premies zullen aan die renner niet worden uitgereikt. 

  
9) Slechte weersomstandigheden of gevaarlijke parcourssituaties: 

Indien tijdens een wedstrijd de parcourssituatie door wat voor omstandigheid dan ook zodanig 
verslechterd dat een gevaarlijke situatie ontstaat, is het ter beoordeling van de jury om de start 
tijdelijk uit te stellen of de wedstrijd geheel af te gelasten. Indien tijdens de wedstrijd de 
weersituatie dermate verslechtert dat gevaar optreedt voor de renners, dan beslist de jury of 
men de wedstrijd staakt of tijdelijk onderbreekt. 

 
10) Ongevallen: 

Ongevallen dienen gemeld te worden bij de jury. Deze beoordeelt of de wedstrijd doorgaat, 
moet worden gestaakt of kan worden herstart. 

 
11) Onsportief gedrag: 

Indien een renner zich voor- tijdens- of na de wedstrijd onsportief gedraagt (schelden, 
gevaarlijke manoeuvres en/of handgemeen), dan kan de jury tot diskwalificatie van deze 
renner of groep renners besluiten.  

 
12) Wedstrijdduur: 

De jury bepaalt de wedstrijdduur. Het luiden van de bel is, indien het niet gaat om een 
tussensprint, bepalend voor de laatste ronde. 

 
13) Gedubbelde renners: 

Renners die tijdens de wedstrijd op een ronde achterstand worden gezet, mogen aansluiten 
bij de passerende groep of renner. Zij mogen echter in geen geval het verdere 



wedstrijdverloop beïnvloeden. De jury kan beslissen, indien het wedstrijdverloop hier om 
vraagt, de gedubbelde renners eerder (5 ronden) af te laten sprinten.  

 
14) Materiaalpech: 

Indien een renner tijdens de wedstrijd lek rijdt of door een ander materiaaldefect niet verder 
kan rijden kan deze tot 5 ronden voor het eind van de wedstrijd 1 of meerdere ronden 
vergoeding krijgen, mits dit wordt gemeld bij de jury. 

 
15) Premies: 

Tijdens de wedstrijd zullen premiesprints worden aangekondigd door de wedstrijdspeaker en 
door het luiden van de bel. 

 
16) Protest: 

Indien een deelnemer van mening is dat hij of zij is benadeeld door een andere deelnemer of 
het niet eens is met de uitslag, dan kan deze deelnemer protesteren tegen het 
wedstrijdverloop of de uitslag. Dit protest kan alleen mondeling worden ingediend door de 
benadeelde renner bij de wedstrijdleider. 
 

17) Dorpenklassement: 
Na iedere wedstrijd die telt voor het dorpenklassement zal het klassement worden 
bijgehouden. De telling van het klassement is als volgt:  
 
1 ; 25 punten  9 ; 8 punten 
2 ; 21 punten  10 ; 7 punten 
3 ; 18 punten  11 ; 6 punten 
4 ; 15 punten  12 ; 5 punten 
5 ; 13 punten  13 ; 4 punten 
6 ; 11 punten  14 ; 3 punten 
7 ; 10 punten  15 ; 2 punten 
8 ; 9 punten  16 en verder 1 punt 
 
De leider van het klassement krijgt na iedere wedstrijd een leiderstrui uitgereikt De leider in 
het klassement is verplicht deze trui in de volgende wedstrijd te dragen. Bij in gebreke blijven 
van deze verplichting worden de behaalde punten van deze renner vernietigd. 
Na afloop van de laatste wedstrijd die telt voor het dorpenklassement zullen de eindwinnaars 
worden gehuldigd en zullen de laatste shirts en klassementsprijzen worden uitgereikt. 

 
  


