VISCHPOORTRIT 46
Bijzonder Reglement C
1. De Vischpoortrit wordt verreden volgens het NRP 2021, versie 01, inclusief
dit Bijzonder Reglement (onder nummer RB-C-03-22/WdD) en eventueel door de
organisatie te verstrekken bepalingen. Lengte ±58 km; rijtijd: ±180 min.
De organisatie is te bereiken onder: 06- 51084972.
2. Deelnemers dienen zelf aan de start te controleren of het juiste routeboek
ontvangen is en het geheel compleet is. Verhaal nadien is niet mogelijk.
3. De routeopdrachten kunnen voor de diverse klassen verschillen. In verband
hiermee hoeft de routebeschrijving niet opeenvolgend genummerd te zijn.
4. Aan een nummer van een opdracht kan een letter zijn toegevoegd. Vb. 10a.
5. De navolgende hulpaanduiding kan tussen haakjes achter een routeopdracht
geplaatst worden:
MUG
Alleen gebruik maken van kennelijk door de uitzetter geplaatst
materiaal, m.u.v. wegen en wegsituaties.
6. Onbemande routecontroles en ritpijlen (tekst de Ellerijders) zijn uitgevoerd
conform de voorbeelden bij de inschrijftafel.
7. Bemande routecontroles en stempelcontroles zijn voorzien van een oranje
vlag, waarbij de plaatsing van de oranje vlag bepalend is.
8. Indien een object zichtbaar is, wordt de daarop aanwezige tekst/afbeelding
geacht leesbaar/zichtbaar te zijn, uiteraard beoordeeld vanuit de rijrichting.
9. Kennelijke graffiti en/of reclamestickers als niet aanwezig beschouwen.
10. Er zijn geen vallen gemaakt op (de grootte van) spaties in teksten
‘in het veld’. (straatnamen e.d.)
11. Kennelijke toegangen tot bouw- en weilanden en particulier terrein worden
geacht zichtbaar doodlopend te zijn.
12. Uitzetter heeft (afbeeldingen van) verkeersborden geplaatst; deze als
rechtsgeldig beschouwen, ook al zijn er variaties in grootte en kleur.
13. De rondgaande route van een rotonde (verkeersplein) als rechtdoor beschouwen; op een rotonde (verkeersplein) kan de opdracht b.v. 55. bij
rotonde (verkeersplein) 3e weg rechts, worden uitgevoerd.
14. Er zijn geen vallen gemaakt op de uitvoering van ritmateriaal als zijnde
ritpijlen, DLW’s en RC’s.
15. In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie in
overleg met uitzetter(s).

