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Reglement MTB Race Ameland 2020 

 

De Kalas MTB Race Ameland is een MTB-wedstrijd voor verschillende categorieën (jeugd-, junioren-, 

fun- en wedstrijdrijders) waaraan zowel individueel als in teamverband kan worden meegedaan. 

 

De wedstrijd kent de volgende onderdelen en categorien: 

 

MTB Race Jeugd en Junior toegevoegd door aan programma Cross Duathlon Ameland 
 
MTB Race Fun 
Dames/ Heren 14+ (vanaf 14 jaar) individueel en teams (2 of 3 rijders D, H, D/H-gemengd) 
3 rondes individueel of teamstart 
Ereprijzen nr. 1 t/m 3 overall individueel en teams  
 
MTB Race Wedstrijd 
Dames/ Heren 16+ (vanaf 16 jaar) individueel en teams (2, 3 of 4 rijders D, H, D/H-gemengd) 
4 rondes individueel of teamstart 
Ereprijzen en *geldprijzen nr. 1 t/m 3 overall individueel en teams 
 

*Kijk voor verdeling ereprijzen en prijzengeld op de website MTB Ameland 

 

Organisatie: Sporteiland Ameland  

1. Het materieel van deelnemers in de wedstrijd dient conform het geldende UCI MTB reglement 

te zijn. 

2. Voor – en achterwiel van de fiets mogen niet groter zijn dan 29 inches.  

3. *Deelnemers aan de wedstrijd mogen niet op veldritfietsen deelnemen. 

4. *Deelnemers aan de wedstrijd mogen niet op mountainbikes met trapondersteuning 

deelnemen. 

5. Deelnemers dienen het gehele parcours af te leggen om in de uitslag opgenomen te worden. 

6. Het is deelnemers verplicht een valhelm met harde schaal te dragen. 

7. De deelnemer ontvangt van de Organisatie een stuurbordje. Ten aller tijde moet het 

stuurnummer van de deelnemers zichtbaar zijn. Deze mag niet dus niet afgeknipt worden. 

8. De deelnemers worden geacht het parcours te kennen als ook de bewegwijzering te 

herkennen. 

9. De organisatie is niet aansprakelijk voor het verkeerd rijden van deelnemers.  

10. Om in de uitslag te worden opgenomen is het verplicht om het aantal vooraf aangegeven 

rondes te rijden (zie onderdeel) 

11. Deelnemers mogen zich niet laten voorttrekken door een andere deelnemer of een voertuig. 

Ook stayeren achter auto’s of motoren is niet toegestaan. 

12. De deelnemers kunnen zich alleen aanmelden voor het evenement als ze de betreffende 

minimumleeftijd hebben bereikt ten tijde van het evenement. 

13. Dag inschrijving is alleen mogelijk indien de organisatie hiervoor nog startbewijzen beschikbaar 

heeft  

https://mtbameland.nl/wp-content/uploads/sites/10/2020/02/prijsindeling-mtb-race-2020.pdf


 

Wedstrijdreglement MTB Race 2020 

14. Met het deelnemen aan het evenement verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van 

de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets 

15. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of 

diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers. 

16. Deelnemers houden rekening met overige terreingebruikers en respecteren deze. 

17. Deelnemers respecteren natuur en milieu.  

18. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij 

het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en de organisatie van verdere deelname 

worden uitgesloten. 

19. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of valpartijen tijdens de 

wedstrijd. 

20. De organisatie bepaalt de startopstelling.  

21. Elk onderdeel heeft 1 startvak voor zowel individuele rijders als de teams.  

22. Bij het onderdeel ‘wedstrijd’ mogen genodigde en aangewezen rijders vooraan in het startvak 

plaatsnemen op aanwijzing van de organisatie. 

23. De startvakken mogen pas betreden worden wanneer deze open zijn. Het al vooraf plaatsen 

van je fiets is niet toegestaan. 

24. Teams bestaan uit een zelf te kiezen aantal opgegeven rijders zolang er maar na elke ronde 

gewisseld kan worden van rijder. Het is niet toegestaan dat een rijder 2 rondes achter elkaar 

rijdt. 

25. De teams zijn verplicht elke ronde te wisselen van rijder in het daarvoor aangewezen wisselvak 

26. In het wisselvak mag niet gefietst worden 

27. De wissel vindt plaats op de aangegeven locatie in het wisselvak door het overdragen van de 

vooraf uitgereikte armband  

28. De huldiging van de winnaars van alle onderdelen zal om 16.30 plaatsvinden. 

29. Het prijzengeld voor de podiumkandidaten zal uitgereikt worden op het podium. Het overige 

prijzengeld kan na afloop van de prijsuitreiking opgehaald worden bij het secretariaat. 

 

*Deelnemers met een afwijkende fiets kunnen op verzoek wel deelnemen aan de MTB Race maar 

komen niet voor ereplaatsen- en prijzen in aanmerking. 
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Parcours 8 km  

 

 

 

Start, Finish en doorkomst 

 

 

 

 

 

 


