Spelregels uitzetten vossenjacht

•

De start en het grootste gedeelte van de vossenjacht ligt buiten de
bebouwde kom.

•

De route dient te worden aangegeven door pijlen of lintjes.

•

De vossenjachten zijn tussen de 35 en maximaal 60 km lang.

•

Er zijn 4 controles (emmers), we rekenen op het gezond verstand van de
uitzetter.

•

Veel aandacht dient te worden besteed aan de veiligheid van de
deelnemers! Zoals het zoveel mogelijk vermijden van verkeerslichten.
Geen controles (emmers), plaatsen direct na verkeerslichten. Drukke
kruispunten en wegen zo veel mogelijk te vermijden.

•

Als het strand in de route is opgenomen, dient het strand bij de
eerstvolgende opgang te worden verlaten.

•

Controles (emmers), dienen rechts langs de route te worden geplaatst en
niet op zijwegen of zijpaden. (onverhard uitgezonderd)

•

Vraag bij gebruik van privé terrein toestemming aan de eigenaar.

•

Er wordt gestart vanachter een voorrijder.

•

Geef het verzamelpunt door aan de vossenjachtcommissie.

•

Bij de start van de rit dient het telefoonnummer van de uitzetters bekend
te zijn. Dit i.v.m. calamiteiten.

•

De uitzetters krijgen een EHBO doos ter beschikking tijdens de rit.

•

De uitzetters dienen binnen 5 dagen alle lintjes te hebben verwijderd.

Reglement

•

Clubritten worden verreden onder eigen risico. De commissie is nimmer
aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan door of tijdens een rit.

•

Iedere deelnemer is verplicht een goedgekeurde valhelm te dragen tijdens
de vossenjacht.

•

Er wordt gereden in 2 categorieën; de A en B

•

Iedere coureur is verplicht vanaf de start achter een voorrijder naar de
eerste pijl te rijden.

•

De deelnemers worden ingedeeld door het bestuur van de vossenjacht
commissie. Dit gebeurt op basis van in het verleden behaalde resultaten.

•

Ieder lid krijgt een vast nummer. Dit nummer is aangebracht op 4 blokjes en
de ring. 4 voor de controles (emmers) en de ring voor de vos.

•

Aanmelding opent 1 uur voor de start en sluit 10 minuten voor de start.

•

Na afloop afmelden bij uitzetters.

•

Kosten per vossenjacht €1,00 voor leden, niet leden €2,00

•

Verzamelpunt wordt via Facebook en/of mail bekend gemaakt.

•

De kleur van de pijlen is geel. In overleg kan hiervan afgeweken worden.

•

De pijlen staan aan de rechterkant van de weg. Bij geen pijl de weg
vervolgen.

•

Kleur lintjes zijn zwart/geel

•

De lintjes geven een afslag aan. Bij geen lintje de weg vervolgen.

•

Creativiteit van de uitzetter is gewenst. De controlepunten (emmers) dienen
ten alle tijde bereikbaar te zijn per fiets.

•

De controle emmers staan aan de rechterkant van de weg. Als het blokje
naast de emmer ligt wordt hij niet geteld.

•

Een vossenjacht heeft 4 controles, bestaande uit vier emmers.

•

Het eindpunt van de rit wordt bepaald door de tekst “zoek de vos” op bord.

•

De vos die zich bevindt binnen een straal van 50 meter van het bord. Deze
mag NIET worden verplaatst door de deelnemers.

•

Telefoon gebruik tijdens de rit is NIET toegestaan. De vermeende gebruiker
zal zelf moeten bewijzen dat hij hem niet voor de vossenrit gebruikt heeft.
Dit ter beoordeling van de vossenjachtcommissie.

•

Bij ongelukken is men verplicht elkaar te helpen.

•

Iedere deelnemer mag maximaal 1 rit per seizoen uitzetten, daarvoor krijgt
diegene eenmalig 60 punten.

•

Bij overtreding van de reglementen wordt men gestraft. Dit kan bestaan uit
strafpunten, tot schorsing of uitsluiting van deelname. Enkele voorbeelden
van gedrag dat wordt bestraft zijn:
-

Het niet houden aan de verkeersregels en door rood licht rijden.

-

Het doelbewust zoeken naar de uitgezette route voor de start.

-

Het samenwerken met speciale verkenners.

-

Het verstekken van route-informatie door mobiel bellen of sms tussen
coureurs.

-

Iemand die blokjes/ring meeneemt van een ander uit het
controlepunt.

-

Iemand die zijn blokjes/ring aan een ander meegeeft.

-

Onveilige handelingen.

•

De straffen worden bepaald en opgelegd door de vossenjachtcommissie en
hiertegen is GEEN beroep mogelijk.

•

Iedere deelnemer accepteert de aan hem opgelegde sancties.

•

Elektrische fiets is toegestaan mits men zich niet bemoeit met het spel en
achter de groep blijft fietsen.

•

Bij geschillen in zake de vossenjacht beslist de vossenjachtcommissie.

•

Wijzigingen of uitbreidingen van dit reglement kunnen worden aangebracht
door de vossenjachtcommissie.

Bonus puntentelling
Plek

Punten

1e

10

2e

9

3e

8

4e

7

5e

6

6e

5

7e

4

8e

3

9e

2

10e

1

•

Elke emmer is 10 punten
De vos is 10 punten
De eerste 10 aankomende bij de vos krijgen de punten volgens genoemd
schema.
Bonuspunten worden alleen toegekend bij het behalen van 4 emmers

•

Deelname per vossenjacht levert minimaal 10 punten op.

•

Uitzetten van een vossenjacht 60 punten, mits voldaan aan de spelregels van de
uitzetter. Maximaal 2 uitzetters per rit

•

1 wedstrijd (slechtste resultaat) komt per seizoen te vervallen

•

De finale vossenjacht vind plaats in de avonduren, aansluitend opgevolgd door
feestavond en prijsuitreiking.
voor deze avond gelden aangepaste spelregels.

