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Reglement Fietscompetities Toer Trim Club De Merel – Vinkeveen.  

Met inachtneming van de Statuten en het Algemeen Reglement zijn de volgende regels van toepassing op de 

clubcompetities, zijnde de Kilometercompetitie en de Puntencompetitie. 

Artikel 1:   Algemeen 

1.1 De Kilometercompetitie en de Puntencompetitie zijn activiteiten van TTC De Merel – Vinkeveen en 

uitsluitend bestemd voor haar leden. 

1.2 De clubcompetities beginnen met de Openingsrit en eindigen met de Snerttoer. 

1.3 Indien er een competitie in leeftijdscategorieën wordt gehouden, dan wordt de leeftijd bepaald op de 

datum van 1 januari in het betreffende competitie-jaar. 

1.4 De clubcompetities zijn maandcompetities, waarbij de uitslagen maandelijks berekend worden en bekend 

gemaakt in de e-Merel. Uitzondering hierop zijn de laatste twee maanden, dan blijven de standen geheim.  

1.5 De deelnemer met de hoogste score in de Puntencompetitie is maandkampioen.  

1.6 Voor deelname aan de maandcompetities is men verplicht maandelijks de tellerstand(en) en/of het aantal 

Merel-ritten en punten door te geven aan de Competitie-coördinator. De door te geven standen zijn de 

standen  op de laatste zondag van de maand. De standen moeten uiterlijk een week na deze laatste zondag 

van de maand worden doorgegeven. 

1.7 Bij het niet of niet tijdig doorgeven van de stand(en) vervalt het recht op deelname aan de 

maandcompetitie voor de afgelopen en de komende maand. 

1.8 Indien de stand(en) driemaal niet is (zijn) opgegeven vervalt de deelname aan de competitie. 

Artikel 2:   Kilometercompetitie 

2.1.  De kilometercompetitie bestaat uit een klassement van het totaal aantal verreden kilometers, gereden in 

de periode zoals genoemd in artikel 1.2. Dit klassement leidt tot de Clubkampioen Kilometercompetitie van 

het betreffende Merel-jaar. 

2.2  De Kilometercompetitie wordt verreden aan de hand van een kilometerregistratie m.b.v 

fietskilometertellers. Alle typen en merken zijn toegestaan. Per deelnemer zijn meerdere fietskilometertellers 

toegestaan, maar meer dan één fietskilometerteller op de fiets gemonteerd leidt tot diskwalificatie. 

2.3  Deelname aan de Kilometer-competitie geschiedt door bij de Competitie-coördinator maandelijks een 

opgave te doen van de actuele stand van de fietskilometerteller(s). Dit kan per e-mail, per telefoon, per SMS of 

persoonlijk, maar wel binnen de gestelde periode (artikel 1.6).  

Artikel 3:   Puntencompetitie 

3.1  De Puntencompetitie bestaat uit een klassement van het totaal aantal behaalde punten in Merel-ritten, 

gereden in de periode zoals genoemd in artikel 1.2. Dit klassement leidt tot de Clubkampioen 

Puntencompetitie van het betreffende Merel-jaar. 
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Deze competitie leidt tot klassement in leeftijdscategorieën van het totaal behaalde punten, behaald in de 

periode zoals genoemd in artikel 1.2.  De Merel-leden worden hiertoe ingedeeld in 4 categorieën, zijnde: 

◦ Dames (alle leeftijden) 

◦ Heren tot 55 jaar 

◦ Heren van 55 tot 65 jaar 

◦ Heren ouder dan 65 jaar 

Per categorie zijn er drie ereplaatsen te behalen. 

3.2  De volgende Merel-ritten tellen hierbij mee: 

 a. de woensdagavond ritten 

 b. de donderdag ritten 

 c. de zondag ritten 

 d. alle andere Merel-tochten, zoals opgenomen in het Merel-Fietsprogramma 

3.3  In de Puntencompetitie wordt er per 20 km van de Kilometercompetitie 1 punt toegekend. 

3.4  Deelname aan de Puntencompetitie geschiedt door bij de Competitie-coördinator maandelijks een opgave 

te doen van de gereden ritten, gespecificeerd op datum, evenals van de actuele stand van het aantal punten 

van de gereden Merel-ritten in die periode. Dit kan per e-mail, per telefoon, per SMS of persoonlijk, maar wel 

binnen de gestelde periode (artikel 1.6). 

3.5  TTC De Merel streeft ernaar deze competities te digitaliseren en iedere deelnemer een persoonlijke 
Excel-file ter hand te stellen. In deze Excel-file houdt de deelnemer zelf zijn gereden Merel-ritten en de 
kilometerstanden bij. Door deze Excel-file maandelijks te mailen naar de Competitie-coördinator, binnen de 
gestelde periode (artikel 1.6), vervalt het gestelde onder punt 2.3 en 3.4. 

Artikel 4:   Vaststellen puntenwaardering 

De Coördinator Toertochten bepaalt het aantal punten op basis van het gemiddeld aantal kilometers voor de 

betreffende Merel-rit. Het totaal van deze maandpunten wordt verhoogd met het 1/20ste deel van het totaal 

aantal kilometers verreden in die maand.  

Artikel 5:   Competitie-coördinator 

De organisatie van de competities is in handen van de Competitie-coördinator. Deze coördinator is naast de 

organisatie belast met het toezicht houden op de competities en het bijhouden van de administratie van de 

verreden kilometers en de behaalde punten. 

Artikel 6:  Deelname 
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5.1  Leden kunnen zich opgeven als zij deel willen nemen aan de competities en wel bij de Competitie-

coördinator. Deelname is niet verplicht, maar wordt zeker op prijs gesteld. 

5.2  Het is toegestaan de Fietscompetities te beginnen op elke datum vanaf de start van het fietsseizoen. 

5.3  Zowel de Competitie-coördinator als de bestuursleden van TTC De Merel kan controles uitvoeren op 

zowel de rittenadministratie als op de kilometerstanden van de deelnemers van de Fietscompetities, in de 

breedste zin des woords. 

Artikel 7:  Onvoorziene omstandigheden 

6.1  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van TTC De Merel – Vinkeveen. 


