
REGLEMENT Voor HOMETRAINWEDSTRIJD  
INDOOR BIKE DE MORTEL 
 

1 Ploegsponsors zijn zij, die een ploeg adopteren voor eigen rekening. 

2 Een ploeg bestaat uit drie personen, te weten twee renners en een ploegleider.  
Alleen de ploegleider is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar renners. 

3 Geen enkele renner heeft het recht te protesteren bij de jury of de wedstrijdleiding. 
Bij verschil van mening heeft alleen de ploegleider recht van protest bij de jury of de 
wedstrijdleiding. 

4 Elke renner krijgt een nummer op zijn naam. Welke niet mag worden verwisseld 
tijdens de tweedaagse. 

5 De renner welke de wedstrijddag begint moet deze ook beëindigen, behoudens 
bijzondere omstandigheden welke de ploegleider direct bij de wedstrijdjury dient te 
melden. 

6 Bij loting wordt bepaald, onder welk nummer de ploegen zullen deelnemen. 

7 Elke ploeg moet deelnemen aan de volgende wedstrijden; 

 •   Sprintwedstrijden over                 500 meter 

 •   Achtervolging over                       750 meter 

 •   Koppelwedstrijden over                1000 meter 

8 Indien er dames meedoen in een betreffende rit zullen zij bij aanvang een voorsprong 
krijgen van 15% van de ritafstand. 

9 Voor de sprintkeizerfinale komen vier renners in aanmerking die de snelste tijd 
hebben gefietst op de sprint, voorwaarde voor deelname aan de sprintkeizerfinale is 
dat de renner betreffende avond van de finale heeft gefietst. 

10 De volgende puntenwaardering zal worden aangehouden: 

 •   Voor sprint en achtervolging   4-3-2-1   punten 

 •   Voor koppelwedstrijden           8-4         punten 

11 In de wedstrijden waarbij het verschil zo gering is dat de jury geen uitspraak kan 
doen, zijn de punten 4-3-2 naar gelang de plaatsen. 

12 Bij een koppelwedstrijd kunnen de ploegleiders zelf bepalen welk deel van de totale 
afstand ieder van hen zal afleggen. punten. Indien beide ploegen in  dezelfde rit 
foutief aflossen is er geen ritwinnaar en ontvangen beide ploegen 4 punten. 

13 Bij de aflossing moeten de pijlen elkaar raken. Indien een ploeg foutief aflost krijgt 
deze ploeg 4 punten. 

14 Alle deelnemers zijn verplicht gebruik te maken van het aanwezige materiaal. Alleen 
het zadel mag hoger of lager worden gezet. 

15 Het voeren van broek en shirtreclame is toegestaan. 

16 De premies worden gelijkelijk verdeeld tussen de renners en organisatie. 

17 Bij het onderdeel sprintkeizer worden de premies verdeeld tussen de finalisten. 

18 Het is niet de bedoeling dat de renners van de sponsoren meer dan een onkosten 
vergoeding ontvangen. 

19 Waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

20 Het organiserende comité, de eigenaar van het wielerpaleis en de organiserende 
vereniging of stichting kan, of kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor 
ongelukken, diefstal, vermissing of overige onvoorziene incidenten. 

 


