Spelregels voor clubritten TC Excelsior
Om de ritten in de verschillende groepen veilig en plezierig te laten verlopen hebben we een aantal
spelregels opgesteld. Iedereen wordt dringend verzocht zich hier aan te houden!

Groepen
We kennen 4 ‘soorten’ groepen met een daarbij behorende (gemiddelde) snelheid. Afhankelijk van de
omstandigheden kan de snelheid wat hoger of lager liggen:
Groep 4 (Hybridegroep):
Groep 3 :
Groep 2 :
Groep 1 :

gemiddelde snelheid 20-22 km/u
gemiddelde snelheid 25 km/u
gemiddelde snelheid 26-28 km/u
gemiddelde snelheid 29-30 km/u

Indeling en samenstelling groepen
➢Een groep bestaat uit max. 10-12 deelnemers, bij 13 of meer wordt de groep gesplitst.
➢Elke groep kent één groepsleider (wegkapitein of een rijder met routekennis via gps).
➢Bij twijfel over de juiste groep, stem je de indeling af met de groepsleider.

Algemene spelregels
o
o
o
o

Elkaar tijdig waarschuwen en aanwijzingen geven: bij tegemoetkomend verkeer, paaltjes en andere
obstakels, verandering van richting, oversteken van een weg, enzovoort.
Alle waarschuwingen en aanwijzingen ook laten zien d.m.v. hand- en armgebaren.
Na bochten/stoplichten rustig optrekken, snelheid aanpassen aan de groep.
Bij stops wegens pech of anderszins STOPT de hele groep: er wordt niet “rustig” doorgereden.

Groepsleider (wegkapitein c.q. gps-routerijder)
o
o
o
o

Aangeven van het moment van vertrek
De snelheid en signalen van de groep in de gaten houden.
De route tijdig aangeven (mn voor gps rijder)
Zorg dat de groep veilig fietst en bij elkaar blijft.

Elke fietser in de groep
o
o
o
o

Je bent medeverantwoordelijk voor de veiligheid en het plezierig en sociaal fietsen in de groep
Geef aan als je een probleem hebt (gaat te snel, lekke band, regenjas aan/uit, plaspauze etc.).
Geef ook door als je merkt dat een medefietser in de problemen raakt.
Volg strikt de aanwijzingen en instructies van de groepsleider op.

Waarom deze spelregels?
1. Veiligheid.
2. Plezierig en sociaal fietsen in groepsverband
3. Samen uit, samen thuis
Veel fietsplezier !!
Bestuur TC Excelsior.

