Wedstrijdinformatie
Algemeen
Zaken die verplicht zijn om te kunnen deelnemen aan een wedstrijd zijn:
- Licentie (van NFF of KNWU)
- Crossfiets
- Goed passende helm met mondbeschermer
- Handschoenen met gesloten vingers
- Lange broek (spijkerbroek of crossbroek)
- Clubshirt
- Stuurbord met licentie-nummer
- Zijnummer met licentie-nummer

Districtswedstrijd NFF
De Districtswedstrijden bestaan uit een serie A van 5 wedstrijden (tot de zomervakantie) en een serie
B van 5 wedstrijden (vanaf de zomervakantie). De opzet van de serie is dat iedere rijder (ongeacht
klassering) aan het eind van een serie een beker ontvangt. Voorwaarde is wel dat je je voor alle 5
wedstrijden van een serie inschrijft en minimaal 4 van de 5 wedstrijden fietst.
Programma wedstrijddag
Voor deelname aan de Districtswedstrijd moet je je opgeven via het wedstrijdsecretariaat. Op de
wedstrijddag moet iedere deelnemer zich melden bij de clubvertegenwoordiger voor 09.00 uur
’s morgens. Wanneer je je niet meldt vervalt je deelname aan de Districtswedstrijd.
’s Morgens van 9.00 uur tot ongeveer 10.00 uur is er een training (warming-up) op de baan waar de
wedstrijd verreden wordt. Om 10.30 uur start de wedstrijd. Er worden 3 manches (ronden) verreden
door elke rijder, de rijders worden ingedeeld per leeftijd. Afhankelijk van het aantal rijders gaan de
snelste rijders door naar de ¼, ½ of rechtstreeks naar de finale.
Aan het eind van de regiowedstrijd heeft iedereen een bepaalde hoeveelheid punten behaald in de
manches en/of finales. Deze punten worden opgeteld tot een totaal van alle 5 wedstrijden. De 4
wedstrijden waarin het hoogste aantal punten is behaald, tellen mee voor de eindklassering (de
slechtste of niet gefietste wedstrijd vervalt dus). De rijder met het hoogst aantal punten aan het eind
van de serie is Districtskampioen.
Open Klasse
’s Middags wordt, aansluitend aan de Districtswedstrijd, een open klasse wedstrijd verreden. Dit
betreft een dag wedstrijd. Op de dag van de wedstrijd kun je je hiervoor opgeven (voor 9.00 uur).
Opgave moet plaatsvinden tegelijkertijd met het zich aanmelden bij de clubvertegenwoordiger. Het
inschrijfgeld bedraagt 2,00 euro en moet gelijk afgerekend worden met de clubvertegenwoordiger.
Ook voor deze wedstrijd worden 3 manches verreden, bij deze wedstrijd deelt men rijders van 2
leeftijden bij elkaar in een klasse en fietsen jongens en meisjes in dezelfde groep. Afhankelijk van het
aantal rijders gaan de snelste rijders door naar de ¼, ½ of rechtstreeks naar de finale. De uiteindelijk
3 snelste rijders uit de finale krijgen een beker.
Startlijsten
Vlak voor de wedstrijd worden de startlijsten opgehangen. Deze zijn ingedeeld op leeftijd. In het
voorbeeld op de volgende pagina is er één race uitgelicht om toe te lichten. Over het algemeen
bestaat een wedstrijd uit tussen de 25 en 60 races. De voorbeeldrace betreft een race van jongens
van 8 jaar. Staat de naam van de rijder onder deze race dan moet hij/zijn in de race met het
genoemde nummer (in dit geval 4) starten. De rijders die in dezelfde race starten staan eveneens
onder dat racenummer. Alle rijders van FCC De Vaart hebben een startnummer dat begint met een 2
of met 12.
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Race: 4

Leeftijd: jongens 8 jaar
Manche

1

2

3

5

3

7

Startnummer Naam
1
2
3
4
5
6

243 Justin Kimmann

Achter de naam van de rijder staan de startplaatsen (aan het hek) van deze rijder in de 3 manches.
Justin Kimmann met startnummer (is stuurbordnummer) uit bovenstaande voorbeeld moet dus in race
4, in de 1e manche op plek 5 starten, in 2e manche op plek 3 starten en in 3e manche op plek 7
starten. (Kinderen tot 7 jaar mogen met een begeleider naar het starthek, tijdens het starten moet de
begeleider ruime afstand houden en mag kind/fiets niet aanraken).
Het race-nummer is ook van belang voor het Parc Ferme (dit is de ruimte waar de rijders zich ruim
van tevoren in rijen moeten opstellen voordat ze de startheuvel op kunnen). Boven het Parc Ferme
staat aangegeven welke race-nummers waar moeten staan. Meestal zijn er 10 rijen en deze zijn
genummerd van 1 t/m 10. Zit iemand in race 14, dan moet deze rijder in rij 4 gaan staan. Iemand met
race 20 hoort in rij 10, enz.
Tip: Neem een rol afplaktape mee naar de wedstrijd en vermeld hierop racenummer en de startplek
nummers en plak deze op het stuur. Volgens bovenstaande voorbeeld wordt dat; 4/ 5-3-7.
Kijk voor meer informatie over het wedstrijdschema / wedstrijdreglement / puntentelling van de NFF bij
reglementen op deze site.
Provinciaal Kampioenschap NFF
Wedstrijd over 3 manches volgens het speedwaysysteem, de beste rijders (afhankelijk van aantal)
gaan over naar eventuele ¼, ½, of finales. De uiteindelijke winnaar op deze dag is Provinciaal
Kampioen van de provincie/streek waar de wedstrijd is verreden. (Alle finalisten per leeftijdscategorie
krijgen een prijs).
Aanvang training: Blok 1
8.45 – 9.45 uur
t/m wedstrijdleeftijd 12 jaar
Cruisers alle leeftijden
Aanvang training: Blok 2
9.45 – 10.45 uur
vanaf wedstrijdleeftijd 13 jaar

Aanvang wedstrijd: 11.00 uur
Nederlands kampioenschap NFF
Wedstrijd over 3 manches, de beste rijders (afhankelijk van aantal) gaan over naar eventuele ¼, ½, of
finales. De uiteindelijke winnaar in elke leeftijdsklasse (kalenderjaar – geboortejaar) is Nederlands
kampioen. (Alle finalisten per leeftijdscategorie krijgen een prijs).
Aanvang training: Blok 1
8.45 – 9.45 uur
t/m wedstrijdleeftijd 12 jaar
Cruisers alle leeftijden
Aanvang training: Blok 2
9.45 – 10.45 uur
vanaf wedstrijdleeftijd 13 jaar

Aanvang wedstrijd: 11.00 uur
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Afdelingswedstrijd (AK)
Iedereen met een KNWU basis-licentie (zonder vertoon licentie geen deelname), behorende bij de
betreffende afdeling, kan hiervoor op de dag zelf inschrijven. Het is ook mogelijk om bij inschrijving
een basis-licentie aan te schaffen. De indeling van de wedstrijddag lijkt in grote lijnen op die van de
Districtswedstrijd. Gedetailleerde informatie ontvang je voorafgaand aan de wedstrijd van het
wedstrijdsecretariaat.
Afdelingscompetitie
Een competitie over 8 wedstrijddagen. De uiteindelijke winnaar na 8 wedstrijden is afdelingskampioen.
(Alle rijders die aan minimaal 6 wedstrijden hebben deelgenomen ontvangen een beker).
Aanvang wedstrijd: 11.00 uur
Eigen klasse wordt gereden op licentieleeftijd (kalenderjaar – geboortejaar).
Open klasse wordt gereden op dagleeftijd.
Topcompetitie (TC)
Iedereen met een KNWU A-licentie (zonder vertoon licentie geen deelname), kan hiervoor op de dag
zelf inschrijven.
Topcompetitie, competitie over 5 wedstrijddagen.
De uiteindelijke winnaar na 5 wedstrijden is kampioen.
(De beste 8 rijders per leeftijdscategorie krijgen na 5 wedstrijden een prijs).
Nederlands kampioenschap KNWU
Alleen rijders die zich gekwalificeerd hebben worden hiervoor uitgenodigd.

Algemene regels tijdens elke wedstrijd
Een aantal belangrijke regels tijdens de wedstrijd zijn:
-

Op de startheuvel staan witte lijnen, hier moet je binnen blijven
Gele vlag tijdens de wedstrijd: let op, er is een fietser gevallen
Rode vlag tijdens de wedstrijd: direct stoppen
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