ALGEMEEN REGLEMENT TTC DE MEREL
(LAATST VASTGESTELD OP DE LEDENVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2011)

CLUBKAMPIOENSCHAP KILOMETERS
Artikel 1
1. Clubkampioen wordt degene die de meeste kilometers gereden heeft en waarbij tenminste 10
Merelritten geregistreerd zijn. Bij de Merelritten worden Sterritten niet meegeteld.
2. Per categorie (zie artikel 2) zijn drie ERE-plaatsen te behalen.
CATEGORIEËN
Artikel 2
1. De categorieën zijn als volgt onderverdeeld:
• veteranen 3
65 jaar en ouder
• veteranen 2
55 jaar t/m 64 jaar
• veteranen 1
40 jaar t/m 54 jaar
• senioren
16 jaar t/m 39 jaar
• junioren
12 jaar t/m 15 jaar *
• dames
alle leeftijden
• aspiranten
t/m 11 jaar *
*

Zijn er per categorie minder dan drie leden, dan worden zij samengevoegd tot de
categorie JEUGD.

Bepalend voor de categorie is de leeftijd die men heeft op 1 januari van het kalenderjaar
waarin het fietsseizoen valt.
CLUBKAMPIOENSCHAP MERELRITTEN
Artikel 3
1. Clubkampioen (Rittenkampioen) wordt degene die de meeste Merelritten heeft gereden.
Sterritten worden daarbij niet meegeteld. Per dag mag echter slechts één Merelrit worden
geregistreerd.
MERELRITTEN
Artikel 4
1. Onder Merelritten worden verstaan alle ritten die voorkomen op de jaarkalender van TTC De
Merel (inclusief de clubritten op zondag, woensdag, donderdag en zaterdag). Bij het
Clubweekend is het aantal gereden ritten bepalend.
2. Voor de hoogte van het inschrijfgeld voor Merelritten (vrije toertochten, toertochten achter
voorrijders) gelden de NFTU-inschrijfgelden voor toerfietsevenementen voor
Toerfietskaarthouders.
Voor de clubritten op zaterdag, zondag, woensdag en donderdag is geen inschrijfgeld
verschuldigd.
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TOERFIETSKAART
Artikel 5
1. Het lidmaatschap van de NTFU en de daarbij behorende ToerFietsKaart (TFK) is voor ieder
lid van TTC De Merel verplicht.
2. Bij zeer hoge uitzondering kan het bestuur besluiten af te wijken van bovengenoemd artikel,
door een speciaal lidmaatschap toe te staan aan oudere leden en leden die zeer grote
verdiensten hebben gehad voor de vereniging. Het gaat dan om leden die niet meer in
clubverband met de vereniging fietsen. Zodra (weer) in clubverband wordt gefietst, is het
NTFU-lidmaatschap verplicht.
3. De contributie voor de NTFU is inbegrepen in de contributie voor TTC De Merel.
DATUMSTEMPELS
Artikel 6
1. Ter controle van de Merelritten dient elke rit afgestempeld te worden in het toerboekje en
voorzien te zijn van een datumstempel. Het stempelen dient te geschieden in clubhuis De
Schans of in een door de toerleider te bepalen locatie. Het stempelen geschiedt door de
toerleider, een bestuurslid of door een door het bestuur aangewezen persoon. Per dag mag
echter slechts één Merelrit worden geregistreerd.
ALGEMEEN
Artikel 7
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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