Reglement Prestatieklassementen T.V. De Bollenstreek.

Lisse, 15 februari 2018.

Algemeen.
1. Er zijn twee klassementen, n.l. de clubprestatie en de superprestatie. Daarnaast is er de telling voor de
wereldbollen. Er kan worden deelgenomen één van beide klassementen of aan beide klassementen.
Deelnemers aan de klassementen doen automatisch mee met de telling voor de wereldbollen. Deelnemers
dienen lid te zijn van de R.T.V. De Bollenstreek.
De clubprestatie.
2. Jaarlijks kan voor de clubprestatie worden ingeschreven, ook lopende het seizoen. De basis voor de
clubprestatie is het rittenschema van dat jaar voor de zondagen en de donderdagen in de maanden maart tot
en met oktober. Dit schema wordt in de vorm van een registratieformulier aan de deelnemers beschikbaar
gesteld, fysiek en / of digitaal. Per zondag of donderdag kan één rit worden verreden en ingevuld. Het
maximaal te verrijden km's per seizoen staat op dat schema vermeld.
3. De volbrachte ritten dienen door de deelnemer zélf op het registratieformulier te worden ingevuld. Aan het
eind van het seizoen, doch uiterlijk 15 november, dient deze registratie te worden ingeleverd bij het
toerbestuur.
4. Na het seizoen wordt een klassement opgemaakt, zowel voor bij de dames als bij de heren. Alle deelnemers
ontvangen na het seizoen een herinneringsplaatje met het aantal in dit klassement verreden km's. Aan de 3
hoogst geklasseerden wordt een speciale herinnering ter beschikking gesteld. De kosten voor deelname aan dit
klassement bedragen € 5.-.
5. De deelnemer wordt in het klassement opgenomen als het registratieformulier juist en naar waarheid tijdig
is ingevuld en ingeleverd én de kosten voor deelname zijn betaald.
De superprestatie.
6. Jaarlijks kan voor de superprestatie worden ingeschreven, ook lopende het seizoen. Alle gefietste kilometers
in de periode van 1 november tot en met 31 oktober tellen mee voor dit klassement. Aan de deelnemers een
registratieformulier beschikbaar gesteld, fysiek en / of digitaal.
7. De verreden km's dienen door de deelnemer zélf op een registratieformulier te worden ingevuld. Per maand
dient het aantal km's vermeld te worden. Aan het eind van het seizoen, doch uiterlijk 15 november, dient deze
registratie te worden ingeleverd bij het toerbestuur.
8. Na het seizoen wordt een klassement opgemaakt, zowel voor bij de dames als bij de heren. Alle deelnemers
ontvangen na het seizoen een herinneringsplaatje met het aantal in dit klassement verreden km's. Aan de 3
hoogst geklasseerden wordt een speciale herinnering ter beschikking gesteld. De kosten voor deelname aan dit
klassement bedragen € 7.50.
9. Aan de deelnemer met het hoogste aantal km's wordt een wisselbeker ter beschikking gesteld, zowel bij de
dames als bij de heren. Hij of zij die de wisselbeker 5 keer achtereen krijgt uitgereikt mag zich de wisselbeker
toe-eigenen.
10. De deelnemer wordt in het klassement opgenomen als het registratieformulier juist en naar waarheid tijdig
is ingevuld en ingeleverd én de kosten voor deelname zijn betaald.

De wereldbol.
11. Deelnemers aan de clubprestatie en de superprestatie dingen automatisch en zonder extra kosten naar "de
wereldbol". Een wereldbol wordt aan deelnemers ter beschikking gesteld voor elke 40.000 km ( de omtrek van
de aarde ) die is afgelegd en middels de registratie van de clubprestatie of de superprestatie is aangemeld. Er is
geen maximum aan het aantal te verstrekken wereldbollen.
Slotopmerkingen.
12. Het toerbestuur brengt na afloop van het seizoen in november of december verslag uit van de door de
deelnemers in de beiden klassementen verreden km's. De klassementen worden openbaar gemaakt.
13. Op basis van gegronde redenen kan het toerbestuur overgaan tot uitsluiting van deelname aan een van
beide of de beide klassementen. Dit besluit dient met redenen omkleed aan de afgewezen kandidaatdeelnemer worden medegedeeld. In gevallen of situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het
toerbestuur.

