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Op deze rit is het Algemeen Reglement Ritten Amac 2022 van toepassing.  
 
Algemene bepalingen 

o Zie AMAC reglement punt 9 met de volgende aanvullingen: 
o Schaal van de kaart is 1 : 50.000. 
o Voor de routeconstructie mogen uitsluitend op de kaart voorkomende wegen worden 

gebruikt. 
o TC 2 mag ongestraft te vroeg worden aangedaan. Meld wel uw ideale tijd. 

 
Routeopdracht: 
Pijlen kortste route met barricades 

o Construeer en rijd van de blauwe vlag naar TC 2 in nummervolgorde de op de kaart ingetekende 
 pijlen. 
o Onder iedere pijl wordt geacht een weg te liggen. 
o Een pijl dient van de voet tot de punt zo nauwkeurig mogelijk bereden te worden. 
o Naar een pijl en naar TC2 dient de kortste route geconstrueerd en gereden te worden. 
o Wegen en samenkomsten van wegen, die niet door een pijl zijn bedekt, mogen onbeperkt in 

 beide richtingen worden bereden. 
o Pijlen en delen van pijlen mogen meerdere malen worden bereden en ook zijdelings worden verlaten 
 of opgereden, echter zo min mogelijk tegengesteld. 
o Een aantal pijlen worden onderbroken door barricades (dwarsstreepjes). Het is niet toegestaan om 

een weg of weggedeelte dat voorzien is van een barricade te berijden. U dient hier een omrijroute te 
construeren, waarbij in volgorde van belangrijkheid geldt, dat 

- De route om de barricade heen op de reglementair laatst mogelijke samenkomst van kaartwegen 
vóór de barricade wordt verlaten, 

- De route op de reglementair eerst mogelijke samenkomst van kaartwegen na de barricade wordt 
hervat, 

- De route zo kort mogelijk is. 
 
Omrijregels 
Indien de voorgenomen route niet bereden kan worden, dient men over op de kaart staande wegen een zo 
kort mogelijke omrijroute te construeren en te rijden, zodanig dat zo min mogelijk van de voorgenomen 
route wordt gemist. Indien de omrijroute niet (verder) kan worden gereden, vervalt deze en dient een nieuwe 
omrijroute te worden geconstrueerd. 
Tijdens de omrijroute gelden dezelfde regels voor het berijden van pijlen en wegen als bij de constructie. 
 
 

N.B.: 
Tourklasse: 
Op uw route van pijl 1 naar pijl 2 dient u de links staande TC2 te negeren. U kunt 
gewoon doorrijden. Hier is geen val op gebouwd! 
 


