
REGLEMENT KOPPELTIJDRIT WV AVANTI (2015)  
 

Deelname staat open voor koppels waarvan minimaal één persoon lid is van WV 
Avanti of één van de andere bij de Omnivereniging Avanti aangesloten 
subverenigingen. 

De koppeltijdrit wordt verreden door een koppel dat bestaat uit een renner en een 
gangmaker. 

Om een enigszins gelijkwaardige uitslag te krijgen worden er bonificatie-seconden 
toegepast voor de renner, dus niet voor de gangmaker, zie hieronder. 
 
De gangmaker mag ten alle tijde (bijv. bij pech) zijn wiel afstaan aan de renner 
 

 Stayeren bij een ander koppel is niet toegestaan, inhalen dient dan ook met 
meer dan 2 meter tussenruimte te geschieden. De koppels dienen minimaal 
10 meter uit elkaar te rijden. 

 
 
Iedere deelnemer rijdt voor eigen risico. 
 
Categorieën en eindprijzen: 
 
Er zijn zeven verschillende categorieën renners, nl: 

 Jeugd categorie 0 t/m 4  

 Jeugd categorie 5 t/m 7  

 Nieuwelingen/junioren  

 vanaf 19 jaar 
 
De leeftijd van de renner (dus niet de gangmaker) die men bereikt of bereikt heeft in 
het jaar van deelname telt. Bij jeugdrenners telt de jeugdcategorie 
In elke categorie zijn er drie ereprijzen beschikbaar. Jeugd heeft altijd prijs. 
Er is een prijs voor de snelste bruto tijd. 
 
 

Bonificatie: 
 
Er wordt een bepaald aantal seconden afgetrokken van de totaaltijd van de renner 
afhankelijk van het jaar waarin men is geboren volgens onderstaand schema. 
De bonificatie geldt dus voor de renner en niet voor de gangmaker. 
 

Jeugd categorie 0 t/m 4: 

geboortejaar categorie afstand bonificatie 

Jongens 2008/meisjes 2008 0 4 ronden 2:40 min 

Jongens 2007/meisjes 
2007/06 

1 4 ronden 2:00 min 

Jongens 2006/meisjes 2005 2 4 ronden 1:20 min 

Jongens 2005/meisjes 2004 3 4 ronden 0:40 min 



Jongens 2004/meisjes 2003 4 4 ronden -----  min 

Jeugd categorie 5 t/m 7: 

geboortejaar categorie afstand bonificatie 

Jongens 2003/meisjes 2002 5 8 ronden 2:00 min 

Jongens 2002/meisjes 2001 6 8 ronden 1:00 min 

Jongens 2001 7 8 ronden ------ min 

 
Nieuwelingen/Junioren: 

geboortejaar afstand bonificatie 

2000 12 ronden 3:00 min 

1999 12 ronden 2:15 min 

1998 12 ronden 1:30 min 

1997 12 ronden 0:45 min 

 
Dames/Heren: 

geboortejaar afstand bonificatie 

1996 t/m 1970 12 ronden ---------- 

1969 t/m 1965 12 ronden 1: 15 min 

1964 t/m 1960 12 ronden 2: 30 min 

1959 t/m 1955 12 ronden 3:45 min 

1954 t/m 1950 12 ronden 5:00 min 

1949 t/m 1945 12 ronden 6:15 min 

1944 t/m 1940 12 ronden 7:30 min 

 

N.B.  1 ronde is 1500 meter 

 

Uitslag: 

Bij gelijke eindtijd na aftrek van bonificatie-seconden telt de eindtijd zonder aftrek. 
Mocht ook deze gelijk zijn, dan wordt er geloot. 

Tevens zullen de snelste tijden zonder bonificatie-seconden worden geregistreerd. 

Zo snel mogelijk na de finish van het laatste koppel zullen de uitslagen worden 
bekend gemaakt en volgt de prijsuitreiking. 

Overig: 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 
De jury is bevoegd de geboortedata te controleren. 



Deelnemers vrijwaren de organisatie van elke aansprakelijkheid, deelnemers blijven 
te allen tijde zelf verantwoordelijke en aansprakelijk. 

Algemene voorwaarden: 

Door zich in te schrijven, cq te starten verklaart de deelnemer  zich akkoord met 
onderstaande algemene voorwaarden: 

 Van elk koppel  moet  1 persoon lid zijn van WV Avanti of één van de 
verenigingen van de Omnivereniging Avanti. 

 Deelnemen vereist een goede gezondheid; 

 Deelnemers dienen te beschikken over een deugdelijke fiets; 

 Het dragen van een valhelm is verplicht; 

 De renner moet een transponder aan zijn voorvork hebben bevestigd. Deze is 
ook te huur voor € 1,00. 

 Deelnemers rijden voor eigen risico. De organisatie  en of WV Avanti zijn niet 
verantwoordelijk voor ongevallen, schade en verlies en/of diefstal van 
persoonlijke voorwerpen van de deelnemer; 

 Deelnemers verklaren zich akkoord met het feit dat zij onder de bepalingen en 
reglementen van de KNWU rijden en vrijwaren de organisatie en/of WV Avanti 
van elke aansprakelijkheid. 

 


