Ploegenachtervolging 2018/2019
Om de ons ter beschikking gestelde ijsperiodes zo optimaal mogelijk te benutten heeft de jury
commissie BC Den Haag het volgende vastgesteld:
1. Deelname aan de wedstrijden op zaterdag 22 december 2018 is mogelijk door:
a. Alle deelnemende teams, die gestart zijn op 18 november jl.
b. Nieuwe teams, bestaande uit minimaal 3 en maximaal 5 personen binnen de
daarvoor gestelde leeftijdsgroepen, D1, D2, H1, H2 en H3
c. Teams van 4 pupillen A (maximaal 1 pupil B per team) met een maximum aantal
teams van 12. Teams mogen gemengd zijn. Deze teams rijden 2 x 3 ronden in 1
klassement, zowel 22 december als 10 februari 2019 (Finale)
d. Groep a. AFMELDEN, indien het team NIET mee rijdt op 22 dec.
Groepen b. en c. Aanmelden t/m maandag 17 december 2018, per mail:
jurycommissie@bcdenhaag.net. Vermeld voor-en achternaam, categorie
deelname, leeftijdscategorie en naam team.
e. ALLE TEAMS, die hebben deelgenomen aan de wedstrijden op 18 november
en/of 22 december worden uitgenodigd deel te nemen aan de FINALE
wedstrijden op 10 februari 2019
REGLEMENT:
1. Puntentelling alle wedstrijdgroepen:
Rangorde naar tijden per omloop:

2.

3.
4.
5.

1ste
10 punten
2de
7 punten
de
3
5 punten
de
4
4 punten
5de
3 punten
de
6
2 punten
7de
1 punt
Voor deelname aan de finale-ritten tellen de 3 beste tijden uit de voorronden. Het minste
resultaat ( ook niet-deelname aan een voorronde of val in een van de voorronden) komt te
vervallen.
In beide finale -ritten zijn dubbele punten te verdienen op grond van de verreden tijden:
20 – 14 – 10 – 8 – 6 – 4 – en 2 punten
Klassement wordt opgemaakt door optellen drie beste resultaten uit voorronden + punten
uit beide finale-ritten.
Loting:
a. ritten in voorronden worden geloot.
b. eerste omloop finale wordt geloot, tweede omloop wordt “gezet” naar
punten aantal: 1 tegen 2, 3 tegen 4, enz.

6. Prijsuitreiking: Voor de nummers 1, 2 en 3 van elke wedstrijd-groep is er prijs.

