WEDSTRIJD
REGLEMENT
Versie 2017

HAARLEMSE MUGGENRONDE

Om de continuïteit van deze unieke Haarlemse Muggenronde te
waarborgen is onderstaand wedstrijdreglement opgesteld door Stichting
Haarlemse Muggenronde.

Inhoud
1.0 – 1.4

Deelnemers, klassementen

blz. 3

2.0 – 2.4

Prijzen

blz. 4

3.0 – 3.2

Huldigingen en bloemen

blz. 6

4.0 – 4.3

Uitslagen individueel, ploeg en puntenberekening

blz. 7

5.0 – 5.1

Over starten

blz. 8

6.0 – 6.4

Wedstrijden rijden

blz. 9

7.0 – 7.5

Bezwaren, verslag uitslagen, jury

blz. 11

8.0

Slotbepaling

blz. 12

WEDSTRIJDREGLEMENT

2

Deelnemers
1.0

De wedstrijd is voor totaal 20 ploegen van 5 deelnemers
Minimale leeftijd 9 jaar. Bij een leeftijd jonger dan 9 jaar beslist
het bestuur over deelname na overleg met de ouders.
Maximale leeftijd voor jongens 14 jaar en voor meisjes 15 jaar.
Peildatum voor wat de leeftijden betreft is dag 1 van de start van
de Muggenronde.

1.1

De deelnemers worden ingedeeld in A, B, C en D-categorieën
zowel voor meisjes als jongens.
A = oudste categorie en D = jongste categorie.
Ieder jaar stelt de organisatie de leeftijdsgrens per categorie vast
met als doel evenredige categorieën te krijgen.

Klassementen
1.2

Dagelijks worden er vier klassementen opgemaakt:
- Individueel klassement d.m.v. punten
o Jongens
o Meisjes
- Ploegenklassement d.m.v. tijd
o Jongens
o Meisjes

1.3

Bij een gelijk aantal punten wint degene met de snelste tijd. Is de
stand dan nog gelijk? Dan zal de oudste in leeftijd voor gaan.

Uitvaller
1.4

Een uitvaller is een deelnemer die de wedstrijd definitief verlaat
en niet meer in aanmerking komt voor individuele prijzen.
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Een deelnemer wordt als uitvaller beschouwd als:
- hij/zij minimaal 2 dagen niet aanwezig is.
- de EHBO i.o.m. de jury beslist dat verder rijden voor
hem/haar niet verantwoord is.
- de jury en/of het bestuur reden ziet om deelname te
beëindigen.
Uitzonderingen
Een deelnemer krijgt de status ‘uitvaller’ niet als:
- afwezigheid te maken heeft met familieomstandigheden.
- afwezigheid het gevolg was van een vakantie.
De deelnemer krijgt in deze gevallen geen compensatie voor
gemiste punten.

Prijzen
Truien
2.0

Gedurende de Muggenronde-week dragen de hoogst
geklasseerde deelnemers in de individuele klassementen de
leiderstrui.
Wanneer de leiders van deze klassementen ongewijzigd blijven
wordt er geen nieuwe trui uitgereikt, tenzij er door de jury anders
wordt bepaald.

2.1

De hoogst geklasseerde in de individuele klassementen is de
drager c.q. winnaar van de muggentrui. Tevens wordt op basis van
de individuele klassementen bepaald wie de dragers c.q. winnaars
zijn van de bolletjestruien. Per categorie is er één bolletjestrui
(totaal: 8x).

Is de drager c.q. winnaar van de bolletjestrui ook winnaar van de
muggentrui? Dan wordt automatisch de een na hoogst
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geklasseerde deelnemer in die categorie winnaar van de
bolletjestrui.
Gele, groene en bolle armbanden
2.2

Gedurende de week dragen de hoogst geklasseerde ploegen en
deelnemers gekleurde armbanden, welke aangeven wie de leiders
zijn van de klassementen:
- Gele armbanden à leiders ploegenklassement jongens
- Groene armbanden à leiders ploegenklassement meisjes
- Bollen armbanden à leiders leeftijdsklassement jongens en
meisjes
De armbanden blijven eigendom van Stichting Haarlemse
Muggenronde.
De armbanden worden alleen gedurende de week gedragen. Voor
aanvang van de dagelijkse prijsuitreiking dienen de armbanden bij
de jury te worden ingeleverd.

Speciale dagprijzen
2.3

Er kunnen speciale dagprijzen beschikbaar worden gesteld. Dit
wordt vooraf bekend gemaakt.
De jury neemt een beslissing over de respectievelijke winnaars.
De speciale dagprijzen zullen direct na afloop op de locatie
worden uitgereikt.

Eindprijzen
2.4 De volgende eindbekers worden uitgereikt.
Jongens individueel: 5 eindprijzen voor de nrs. 1 t/m 5
Meisjes individueel: 5 eindprijzen voor de nrs. 1 t/m 5
Jongens ploegen: 3 eindprijzen voor de nrs. 1 t/m 3
Meisjes ploegen: 3 eindprijzen voor de nrs. 1 t/m 3

WEDSTRIJDREGLEMENT

5

Voor de deelnemer (meisje en jongen) met het minst aantal punten is
er een aanmoedigingsprijs. Een deelnemer komt hier alleen in
aanmerking voor als hij/zij alle individuele wedstrijden heeft gereden.
Daarnaast moet hij/zij aanwezig zijn op de laatste prijsuitreiking,
anders schuift de prijs door naar de eerstvolgende deelnemer in het
klassement.
Voor elke deelnemer aan de Muggenronde, ongeacht zijn of haar
plaats in het klassement, is er een herinnering.
Huldiging en bloemen
3.0

Dagelijks zullen de eerste van de klassementen na afloop van de
wedstrijden worden gehuldigd.
Vermelden:
o Namen van de nummers 4 en 5 van de individuele
klassementen en van de nummers 4 en 5 van de
ploegenklassementen
Podium:
o De nummers 1 t/m 3 van de individuele klassementen
o De 8 dragers van de bolletjes armbanden
o De nummers 1 t/m 3 van de ploegenklassementen

3.1

De laatste dag zullen alle winnaars van de eindprijzen op het
podium worden gehuldigd tijdens de laatste prijsuitreiking
Deze huldiging geschied in twee gedeelten:
Voor de start van de afsluitende ploegenrit zullen de
muggentruien en bolletjestruien worden uitgereikt.
Bij afsluiting van de Muggenronde worden alle resterende
eindprijzen uitgereikt en zullen alle winnaars in de bloemen
worden gezet.
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Bloemen
3.2

Dagelijks zijn er bloemen voor de nummers 1 t/m 3 van de
individuele klassementen, evenals voor de 8 categoriewinnaars.
Ook zijn er bloemen voor de nummers 1 van de
ploegenklassementen.
Tevens kan de organisatie in bijzondere gevallen extra bloemen
uitreiken bijv. bij pech, bijzondere prestatie, verjaardag etc.

Uitslagen à individueel
4.0

Alle individueel gereden wedstrijden tellen voor de individuele
klassementen. Deze wedstrijden worden in principe geregistreerd
in tijd, welke wordt omgezet in punten. Met uitzondering van
wedstrijden waar tijd niet gemeten wordt, maar volgorde van
aankomst geldt.

Berekening van de punten
4.1

De behaalde resultaten in tijd of plaats worden per categorie
gerangschikt en daar waar nodig omgezet in punten.
Voor het klassement jongens individueel op basis van het
resultaat dalend vanaf 18 punten.
Voor het klassement meisjes individueel op basis van het
resultaat dalend vanaf 12 punten.

De op deze wijze behaalde punten worden dagelijks gecumuleerd
weergegeven in de individuele klassementen.
Afwijking
4.2

Bij een koers in lijn is het maximale aantal punten voor de jongens
op basis van het resultaat dalend vanaf 18 punten en de meisjes
op basis van het resultaat dalend vanaf 12 punten.
Als bij een rit in lijn de startende ploeg uit meer dan 10
deelnemers bestaat, zal de groep in tweeën gedeeld worden. Dat
gebeurt op basis van de tijden die in de proloog gemaakt zijn. Ook
zal bij deling, de tweede groep een bonus punt krijgen.
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De jury houdt zich het recht voor de puntenverdeling ivm. het
aantal deelnemende jongens en of meisjes ploegen aan te passen.

Uitslagen à ploegen
4.3

Voor de ploegenklassementen gelden:
Bij alle wedstrijden die in ploegverband worden gereden, telt
de
de tijd van de 5 deelnemer van de ploeg.
NB: Als een ploeg niet meer compleet is, d.w.z. niet meer
bestaande uit 5 deelnemers, moet er een invaller op basis
van gelijkwaardigheid uit dezelfde leeftijdscategorie worden
ingezet. De invaller mag geen jongen uit de top 5 (van het
individuele jongensklassement) en geen meisje uit de top 3
(van het individuele meisjesklassement) zijn.
Bij een tijd van een willekeurige ploeg van 12 minuten of
meer, geldt voor het ploegenklassement voor alle ploegen
een tijd van 50% van de behaalde tijd.
Van deze berekening zijn alle tijdritten uitgesloten. Bij
tijdritten geldt de tijd van de 3 snelste van de ploeg.
Bij alle wedstrijden behoudt de jury het recht eventueel anders te
bepalen. Ploegenklassementen worden gemaakt in minuten,
seconden en honderdsten van seconden.

Over starten
5.0

Bij het onjuist nemen van hindernissen bij wedstrijden, vallen,
materiaalpech of andere oorzaken, geldt het onderstaande:
In principe zal in deze situaties van over starten geen sprake zijn.
Dit is altijd terug te leiden tot onvoldoende aandacht voor
materiaal, stuurfouten of onvoldoende uitleg van de ploegleider.
De jury behoudt zich altijd het recht om tot over starten te
beslissen.
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De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een reglementaire
start. Een valse start kan nooit veroorzaakt worden door de
starter en/of vasthouder. De verantwoordelijkheid ligt bij de
deelnemer.
5.1

De jury is gerechtigd de deelnemer tot een herstart uit te nodigen
als de tijdwaarneming, door wat voor oorzaak dan ook, heeft
gefaald.

Wedstrijden rijden
Stayeren
6.0

Het is niet toegestaan te stayeren (uit de wind houden) tijdens
individuele tijdrit. Als de jury constateert dat er sprake is van
stayeren bij een individuele tijdrit, volgt daarop een tijdstraf. De
tijdstraf is de langzaamste tijd die gereden is in de betreffende
leeftijdscategorie, verzwaard met een extra tijdstraf van 10
seconden.

6.1

De jury kan i.v.m. omstandigheden een wedstrijd geheel of
gedeeltelijk uit de uitslagen nemen of geneutraliseerd verklaren.
De jury zal haar redenen aan de ploegleiders bekend maken.

6.2

Het onjuist nemen van de hindernissen of het afsnijden van de te
rijden route c.q. het parcours, zal bijna altijd met een straftijd of
terugplaatsing beboet worden.

Ter verduidelijking van art. 6.2
A.

B.
C.

Het niet nemen van een aan de wedstrijd deelnemende pylon in
individuele of ploegenwedstrijd wordt beboet met 5
strafseconden.
Het niet aantikken in een estafettewedstrijd wordt telkens als dit
geschiedt, beboet met 10 strafseconden.
Het niet goed aflossen bij een estafettewedstrijd wordt beboet
met 10 seconden per foute wissel.
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D.

E.

Het niet op juiste wijze nemen van de grote keer pylon:
o Individuele wedstrijden: de slechtste tijd (gereden in de
eigen categorie) wordt toegekend, verhoogd met 10 sec.
o Ploegenwedstrijden: de slechtste tijd wordt toegekend
verhoogd met 10 sec.
Bij pech bij pylonenwedstrijden zal de renner met zijn fiets aan
dezelfde en goede zijde van de pylon moeten passeren. Als
hieraan niet wordt voldaan, zal de jury dezelfde straftijd noteren
als bij D.
Straftijden worden niet betrokken bij de vastgestelde 12 minuten
grens. Zie art 4.3.

6.3

Aanvullend op 7.2, geldt dat het op de grond komen met de
voet(en) bij wedstrijden dikwijls geen straftijd oplevert. Door deze
handelswijze wordt de tijd reeds sterk vertraagd.

Uitvallen bij verplaatsingen
6.4

Uitvallen tijdens verplaatsingen kan om vele redenen plaats
vinden. Alle uitvallers worden in de bezemwagen geregistreerd,
de routecommissaris maakt er melding van, waarna de jury beslist
over mogelijke strafpunten.
Is de beslissing dat het uitvallen beboet moet worden? Dan zal
van het totale dag-resultaat bij de jongens 4 en bij de meisjes 2
punten in mindering worden gebracht. Enkel, wanneer de
betrokkenen op de wedstrijddag in kwestie een lager
wedstrijdgemiddelde heeft dan jongens 8 en meisjes 3 punten, is
deze regel niet van kracht.
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Bezwaren
7.0

Bezwaren en protesten over tijden, punten en plaatsen zijn
uiteraard toegestaan, doch kunnen nimmer door een deelnemer
zelf aan de jury worden voorgelegd. Deze dienen te allen tijde via
de ploegleiders te lopen. Zo mogelijk beslist de jury direct of na
beraad c.q. onderzoek.

7.1

Indien toewijzen van een bezwaar of protest gevolgen mocht
hebben voor de klassementen, zal de jury deze klassementen
corrigeren. Derhalve zijn de uitslagen bij de huldiging, evenals de
geprinte uitslagen officieus, totdat de definitieve einduitslag is
vastgesteld.

Verslag uitslagen
7.2

Tijdens de wedstrijden verschaft de jury zoveel mogelijk de tijden
via de speaker en/of via een ander communicatiemiddel. Tevens
zal de ploegleider, bij de meeste wedstrijden direct na het rijden
van de gehele ploeg, de tijden middels een geprinte strook
verkrijgen.

Jury
7.3

De jury bestaat minimaal uit 3 personen. De juryvoorzitter is lid
van het bestuur.

7.4

Voor elke ronde wordt aan de medewerkers bekend gemaakt
welke personen deel uitmaken van de jury. Tevens zal bekend
gemaakt worden wie de voorzitter is.
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Ontzeggen van deelname
7.5

Een deelnemer wordt de deelname ontzegd bij:
o Regelmatig wangedrag
o Desinteresse, zoals zonder opgaaf van reden wegblijven
o In overige gevallen die in de ogen van het bestuur valide
zijn.
Bij constatering volgt de volgende procedure:
o De voorzitter licht de ouders in en spreekt daarna de
deelnemer aan;
o De deelnemer levert zijn shirt, eventuele bruikleenhelm
en rugnummer in.

Slotbepaling
8.0

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury,
waarbij de sportiviteit van de Muggenronde voorop staat. Kortom
er wordt na goed beraad en wijs inzicht beslist, rekening houdend
met omstandigheden.
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