Belgian Minis on Tour
Sportklasse

Basisregels SPORTKLASSE
Een héél belangrijk punt is dat deze TOERISTISCHE TRIP GEEN
SNELHEIDSWEDSTRIJD is of wordt !! De organisatie vraagt dan ook rustig en
ontspannend te rijden door de landelijke polder wegen. Let extra goed op voor
kinderen, wielertoeristen, ruiters, wanderlaars of kortom de zwakke
weggebruikers. Alle wegcodes, wetgevingen e.a. moeten strikt nageleefd
worden. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen of eventuele boetes.
Vermits we op de "boerebutn" zitten raad ik jullie toch aan om voorzichtig te rijden.
Op verschillende baantjes zullen er ongetwijfeld wel wat zand, stof of modder kunnen
liggen, alsook rijden we door gebieden waar de maïs nog hoog staat zodat de
zichten miniem zijn. De wegen zijn op zijn Belgisch, wat wil zeggen dat ze soms in
slechte staat kunnen zijn, ja we zitten op de "butn" en deze wegen vervangen ze
maar eens om de 100 jaar dus kunnen de baantjes wel scheuren vertonen in de
beton, waardoor er veel oneffeheden zijn.
Geniet van jullie rit en tot vanavond !!
Wesley
ps.: Ook dit jaar is er geen cash geld te verdienen, vanavond ga je dus niet naar huis
met miljoenen, de eersten krijgen misschien een extraatje maar zoals al onze
organisaties zorgen we voor iedereen.

Dringend verzoek aan de deelnemers.
Rijd netjes,
met zo min mogelijk lawaai, piepende banden en opspattende stenen,
U rijdt op de openbare weg, niet afgesloten circuit.
Tot op heden kunnen we altijd redelijk vlot aan vergunningen komen voor dit
schitterend evenement, en dat willen we graag zo houden.
Wangedrag, met als gevolg klachten van omwonenden,
zouden toekomstige evenementen in gevaar kunnen brengen.
Dank voor uw begrip.

Navigatietechnieken:
algemeen
- de situaties zijn niet op schaal getekend
- onverharde wegen zijn getekend dmv stippellijn
- zonder bol pijl opdracht dient men de meest doorgaande (hoofd)weg te volgen
- bij elke situatie dient men de kortste route te nemen. Alle getekende wegen moeten wel
bereden worden indien mogelijk (getekend).
- Onverharde wegen, doodlopende wegen, UPV, parkings, prive (tenzij aangegeven in
roadbook) tellen niet mee.
- ronde punten worden reglementair genomen, rechts.
- de verkeersborden die je ziet in het roadbook zijn zoals je ze kent in het verkeer. Niet
alle verkeersborden zijn vermeld in het roadbook.
- tijdens de kaartoefeningen rijden we niet op onverharde wegen
bol pijl
Aan de hand van de getekende situaties en met inachtneming van de hiernavolgende
bepalingen, dient een route te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl. De
pijl dient uiteraard in de aangegeven richting bereden te worden.
- de afstand van iedere bol-pijl situatie naar de volgende bol-pijl situatie kan verschillen
van 1m tot 10000m.
gestyleerde bol pijl
dezelfde regels als bol pijl rubriek, maar hier is alles haaks getekend, gestyleerd.
vb.:
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Ondertussen al een klassieker. Een vrij simpele
opdracht. Variantie van bol-pijl oefening.
Men krijgt een cijfercombinatie.
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- middencijfers zijn foute rij-richtingen
- laatste cijfer is u pijl
VB. 4628 =

routebeschrijving
Bv. volg 'ATH'. Dit wil dan zeggen dat er op de situatie een bord staat 'ATH' met een
richtingswijzer. Deze richting volg je dan.
visgraat
De visgraat is een rechte lijn met (zij)streepjes links en rechts en deze dient u in de
richting van de pijl te berijden. Ieder (zij)streepje betekent dat u één weg moet laten
liggen. Zo betekend een rechter (zij)streepje dat u één weg rechts moet laten liggen. Dit
kan zijn een rechter zijweg waar u dan rechtdoor rijdt, een weg recht voor u waarvoor u
links gaat of een einde weg-situatie waar u de rechter weg laat liggen en dus links gaat.
Onverharde wegen, doodlopende wegen, UPV, parkings (tenzij aangegeven in
roadbook) tellen niet mee.
grensbenadering
Van start naar stop moet een aaneengesloten route worden geconstrueerd, waarbij de
aangegeven grenslijn benaderd wordt zonder de lijn te kruisen.De grenslijn moet
benaderd worden in wijzerzin. De wegen mogen onbeperkt gebruikt worden maar slechts
in één rijrichting. Onverharde wegen zijn NIET toegelaten. De grenslijn is getekend op de
kaart dmv een dikke zwarte lijn.
blokkade tijdens kaartoefeningen
Blokkade: deze wordt aangegeven op de kaart door een zwarte streepje op de route.
Deze mag niet overreden worden zodoende je moet omrijden. Je kan het aanzien als
een verbod.
pijlenrit
Rij van start I naar G via de kortste route. Dit telkens de kortste route van punt I naar
straat pijl 1 om van de kop pijl 1 naar staart pijl 2 te rijden om de kop pijl 2 naar punt G te
rijden. De wegen mogen onbeperkt gebruikt worden maar slechts in één rijrichting.
Onverharde wegen zijn NIET toegelaten.
puntenrit
Het systeem van puntenrit leunt dicht bij pijlenrit. Rij van S tot F via de aangegeven
punten, dit via de kortste route tussen de punten De wegen mogen onbeperkt gebruikt
worden maar slechts in één rijrichting. Onverharde wegen zijn NIET toegelaten.
coördinatenrit
Neem de kortste route van coördinaat naar coördinaat, hou rekening met de blokkades,
daar mag je NIET door. Coördinaten zijn de verticale lijnen en horizontale lijnen op de
kaart, deze zijn genummerd bv '1 horizontaal of 1 verticaal. Onverharde wegen zijn NIET
toegelaten.

Controlekaart:
De controlekaart is verdeeld in controlevakken waar u de letters kunt plaatsen. Deze zet
je van links naar rechts, van boven naar onder. Alle correcties aangebracht op uw
controlekaart, worden zoiezo als foutief aangerekend. Aan u om de controlekaart netjes
en goed leesbaar in te vullen, vanzelfsprekend met onuitwisbare inkt zoals een balpen.
Controlepunten en controleletters:
De controleurs (stempelcontroles) zullen aan de linker of rechterkant van de baan
staan, naargelang de ruimte alsook veiligheid. Daar krijg je een stempel in het
eerstvolgend vrije vakje. De borden met letters die langs de weg staan ( enkel degene
die rechts staan, en van start tot finisch staan noteren) zijn witte borden met een zwarte
letter. Die zwarte letter moet je noteren in het eerst vrije vakje. Voorbeeld van dit bord
vind je in de zaal. Ook zal je soms de letter S tegenkomen op je roadbook, dit wil
zeggen dat je de straatnaam moet noteren en wel de eerste drie letters. In Wallonië is
een straat zoals Rue de Marche: MAR ! Ook noteren we de controlecijfers van de TEC
borden, dit zijn de bus bordjes maar in Wallonië. We noteren de nr van de zone, in het
voorbeeld is het 42 zoals je kan zien. In het voorbeeld staat dit in een oranje vlak, maar
het kan ook blauw, groen, ... verschillende kleuren zijn. We noteren ieder TEC bord,
enkel langs de rechterzijde, in het eerste vrije vakje op je controlekaart
Verloren rijden, het niet meer vinden, hopeloos ... :
Natuurlijk rijden jullie het parkour perfect af, natuurlijk maken jullie geen fouten, ... Maar
als organisatoren hopen wij natuurlijk jullie hier en daar beet te kunnen nemen. Stel dat
het lukt, stel dat jullie verloren gereden zijn, of de weg verloren zijn. Dan kijk je eens
verder in het roadbook en zoek je enkele waypoints. Bv. kaartoefeningen, als je daar
mist zorg je er simpel voor dat je bij de F of verder graakt. Staar je niet zot op enkele
situaties. Lukt het niet ga verder naar een volgend punt. Het zou erg jammer zijn moest
je het avondmaal missen ....
Strafpunten:
200 punten

telefoneren naar organisatie.
(alles wat te maken heeft met navigatie
route, natuurlijk
krijg je geen strafpunten bij hulp pech)

50 punten

missen van bemande controlepost

10 punten

missen/fout van controleletter

10 punten

missen/fout straatnaam

50 punten

per 10min. te laat binnen bij middag en avondstop
(2m. te laat is 50p - 12m = 100p)
binnen voor 12u45 aan de middagstop
binnen voor 17u00 terug in Wodecq

200 punten

uitwisselen van elkaars oplossingen onder de deelnemers

Noodnummer: +32477/689091

