Bijzonder Reglement

Christmas Time.

Voor de Sportklasse deelnemers

Ingetekende lijn (IL) met barricades en grensbenadering.
De rit is delen opgebouwd, eerste een stuk IL met barricades, dan grensbenadering en dan weer
een IL met barricades tot de finish.
Bij het invullen op de controlekaart op de site dienen mbt de beperkte ruimte twee controles
in één vakje te worden geplaatst!!
De score van deze DTR 6 wordt verdubbeld in de eindstand 2020.

Ingetekende lijn met barricades









De IL dient zo nauwkeurig mogelijk van de start tot overgang naar de grensbenadering
gereden te worden.
De barricades dienen in nummervolgorde door een zo kort mogelijke nevenroute
ontweken te worden. U dient daarom op de laatste samenkomst van kaartwegen voor de
barricade de IL te verlaten en de IL op de eerste samenkomst van kaartwegen na de
barricade weer te hervatten.
Het raken of kruisen van de IL is toegestaan.
De IL en de nevenroute vormen samen de hoofdroute.
De ingetekende lijn mag eveneens in de nevenroute worden opgenomen echter alleen in
voorwaartse richting.
Cijfer controles zijn keercontroles en worden net als de rode dwarsstreepjes (blokkade)
geacht aan het begin van een weg te staan.
Bij het omrijden mag zowel de IL als nevenroute tegengesteld gereden worden echter zo
kort mogelijk!

Grensbenadering
De grenslijn bevindt zich aan de rechterzijde en dient zo dicht mogelijk benaderd te worden
zodat het oppervlak tussen de route en grenslijn zo klein mogelijk is.
Het louter heen en weer rijden zonder een lus te kunnen rijden heeft geen zijn, overigens mogen
bij deze grensbenadering wegen vaker, maar in één richting worden bereden.
Eerst dient de route te worden ingetekend zonder rekening te houden met de cijfercontroles,
waarbij de grenslijn niet mag worden overschreden. Bij het “rijden” houdt u wel rekening met
die cijfercontroles. (keercontroles)
Bij het omrijden mag de grenslijn wel worden overschreden en ook hier geldt dat er niet
tegengesteld mag worden gereden.
Na de grensbenadering dient weer de route van de IL tot aan de finish te worden gevolgd.

LET OP! Stuur je de oplossing digitaal in, gebruik dan in deze opgave 2 controles in ieder vakje!

