
Aantal rondes en tussensprints 
De categorieën A (heren en dames) rijden 16 rondes. Wanneer het rondebord op 8 staat, zal 
de bel klinken, wat betekent dat er de volgende ronde een tussensprint is. De nummers 1, 2 
en 3 krijgen hier respectievelijk 3, 2 en 1 punten. Wanneer het rondebord op 1 staat, klinkt 
de bel weer en zal er bij de volgende doorkomst gefinisht worden. De nummers 1 t/m 5 
krijgen hier respectievelijk 6.1, 4.1 , 3.1, 2.1 en 1.1 punten voor. De uitslag zal worden 
opgemaakt door het aantal behaalde punten van de tussensprint en de eindsprint bij elkaar 
op te tellen, meeste punten wint. Achterblijvers die op een ronde worden gereden, dienen bij 
de volgende passage van de finish de race te verlaten, en worden dan geklasseerd.  
 
Voor de categorieën B is het aantal te rijden rondes 10. De puntenverdeling en klassering is 
hetzelfde als bij de A’s, maar er zal gebeld worden wanneer het bord op 5 staat, waarna bij 
de volgende doorkomst de tussensprint is.  
 
Bij de categorieën C verloopt de massastart over 5 rondes en zal er geen tussensprint zijn.  
 
Voor alle categorieën  
Wanneer het rondebord op 1 staat, klinkt de bel weer en zal er bij de volgende doorkomst 
gefinisht worden. De nummers 1 t/m 5 krijgen hier respectievelijk 6.1, 4.1 , 3.1, 2.1 en 1.1 
punten voor. De uitslag zal worden opgemaakt door het aantal behaalde punten van de 
tussensprint en de eindsprint bij elkaar op te tellen, meeste punten wint. Achterblijvers die op 
een ronde worden gereden, dienen bij de volgende passage van de finish de race te 
verlaten, en worden op dat moment geklasseerd.  
 
Veiligheid 
Aangezien het om het clubkampioenschap van de leukste SSV gaat, hopen we dat de 
deelnemers geen onnodige risico’s nemen die zichzelf of anderen in gevaar brengen. 
Gebruik je hersens, heb respect voor je tegenstanders en maak er een mooie wedstrijd! 
Wanneer de wedstrijdsecretaris gedrag ziet dat niet door de beugel kan, is aan hem het 
recht voorbehouden om de betreffende rijder te diskwalificeren.  
 
Evaluatie 
Omdat het rijden van een massastart op het clubkampioenschap nog vrij nieuw is, kunnen er 
natuurlijk dingen zijn die achteraf gezien beter konden. Dit is een poging om leuke en 
eerlijke wedstrijden te krijgen, maar blijkt dat of vind je dat dingen anders moeten, dan is het 
fijn als je dat achteraf laat weten. Zo kan er bij een volgende editie gekeken worden of er 
regels o.i.d. veranderd moeten worden om het dan nog beter te maken! 
 
 


