Wedstrijdreglement Cupwedstrijd NFF Regio Noord 2013
NFF – Regio Noord
Competitiesecretariaat :
J.R Efdé

1. Algemeen














In zijn algemeenheid zijn de NFF reglementen en regels van toepassing op deze competitie. Daar
waar het wedstrijdreglement Cupwedstrijden NFF regio Noord in tegenspraak is met de algemene
NFF regels, is het reglement Cupwedstrijden NFF regio Noord bindend.
De competitie staat open voor ieder lid van de aangesloten verenigingen van NFF.
De competitie staat open voor ieder lid van de aangesloten verenigingen van de NFF met een
licentie.
De Noordcup en Herfstbokaal bestaan elk uit drie wedstrijden.
Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 per klasse voor de drie wedstrijden. Dit bedrag moet voldaan
worden bij aanvang van de eerste wedstrijd van de Noordcup resp. Herfstbokaal.
Iedere rijder dient zich zelf op de wedstrijddag in te schrijven voor 13:15 uur.
Er wordt gereden op leeftijd van de eerste wedstrijddag van de Noordcup resp. Herfstbokaal.
Een rijder kan op eigen verzoek een categorie hoger ingedeeld worden. Dit verzoek dient
voorafgaand aan de eerste wedstrijd gemeld te worden. Deze indeling blijft gedurende de drie
wedstrijden van kracht.
Er wordt met ten hoogste 6 rijders tegelijk gestart.
De resultaten van de drie wedstrijden samen zijn bepalend voor de einduitslag van de Noordcup
resp. Herfstbokaal.
Aanvang van de wedstrijden:
Zaterdag 14.00 uur, aanvang training 13.00 uur.
Alle clubs dienen er zorg voor te dragen dat al hun leden tijdig een reglement cupwedstrijden en
wedstrijdkalender ontvangen.
Voor vragen over uitleg van dit reglement kunt u contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat
van Regio Noord email adres nffnoord@gmail.com

2. Indeling in wedstrijdcategorieën

 Voor de wedstrijden gelden de volgende leeftijdsindeling:
Categorie 1:
jongens 4+5, meisjes 4+5+6
Categorie 2:
jongens 6+7, meisjes 7+8
Categorie 3:
jongens 8+9, meisjes 9+10
Categorie 4:
jongens10+11, meisjes 11+12
Categorie 5:
jongens 12+13, meisjes 13+14
Categorie 6:
jongens 14+15, meisjes 15 jaar en ouder
Categorie 7:
jongens 16 jaar en ouder
Categorie 8:
Cruisers 16 jaar en ouder
Voor rijders ingedeeld in categorie 7 en de meisjes in categorie 6 bestaat de mogelijkheid om de
wedstrijden te rijden op een cruiserfiets.

3. Wedstrijdverloop / Puntentelling
De rijders ingedeeld in een bepaalde categorie, rijden vier manches volgens een indelingsschema
welke op de wedstrijddag bekend gemaakt zal worden. Op het indelingsschema staan ook de
startplaatsen van de vier manches vermeld.
Indien een categorie maximaal zes deelnemers kent, zal vervolgens een vijfde manche verreden
worden. Indien een categorie minimaal zeven deelnemers kent, zullen vervolgens finales verreden
worden.
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Indien in een categorie minder dan 3 rijders zijn zal het wedstrijdsecretariaat in overleg met de
betreffende rijder een passende oplossing zoeken.
De behaalde resultaten in de vier manches zijn bepalend voor plaatsing in de A,- B,- C,- D,- of E
finale. De beste vijf rijders plaatsen zich rechtstreeks voor de A finale, de volgende vijf voor de B
finale, etc. In geval van een gelijk aantal punten, zal het resultaat van de vierde manche bepalend zijn.
Indien er dan nog geen beslissing gemaakt kan worden zal het aantal manche overwinningen etc.
bepalend zijn.
Er wordt daarna gestart met de finale met alfabetisch gezien de hoogste letter. De winnaar daarvan
plaatst zich voor de volgende finale etc. In de A finale wordt gestreden om de plaatsen 1 t/m 6.
De resultaten uit de manches bepalend wie als eerste een startplaats mag kiezen in de finales of 5e
manche. In geval van een gelijk resultaat, zal de uitslag van de voorgaande manche bepalend zijn wie
als eerste mag kiezen.

4. Competitiepunten / competitiebeker


De einduitslag van de wedstrijddag is bepalend voor het aantal behaalde punten voor de
betreffende Cup.
 Puntenopbouw na 5 manches :
Plaats
Punten
1
50
2
49
3
48
4
47
5
46
6
45



Puntenopbouw bij finales:
A finale
Plaats
Punten
1
50
2
49
3
48
4
47
5
46
6
45

B finale
Plaats Punten
1
0
2
44
3
43
4
42
5
41
6
40

C finale
Plaats Punten
1
0
2
39
3
38
4
37
5
36
6
35

D finale
Plaats Punten
1
0
2
34
3
33
4
32
5
31
6
30

etc.
De winnaars van de B, C, D, E, F, G, H finales krijgen geen punten omdat zij doorgaan naar de
volgende finale, waar zij hun punten kunnen verdienen of weer doorgaan naar de daarop volgende
finale. De puntenopbouw is mede afhankelijk van het aantal rijders in een categorie. Indien in een
categorie meer dan 40 rijders zijn zal de puntenopbouw beginnen bij 50. Zijn er meer dan 50 rijders in
een categorie dan zal de puntenopbouw beginnen bij 60 enz…



Een deelnemer komt in aanmerking voor een beker wanneer hij / zij aan minimal twee
wedstrijden van de betreffende cup heeft deelgenomen en de € 8,- inschrijfgeld is voldaan.
De vereniging welke de derde cupwedstrijd organiseert, zal ook zorgen voor de aanschaf van
de bekers. De bekers moeten allemaal van een zelfde formaat zijn, en voorzien van een opdruk
welke de volgende gegevens vermeldt: Noordcup c.q. Herfstbokaal / Jaar / Categorie / Uitslag.
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