SPELREGELS
JUBILEUMRIT MAC VEENENDAAL
1. ROUTE:
De route is een zogenaamde ideale route, welke openstaat voor auto’s, motoren, bromfietsen en
fietsen. Bij de routeopdrachten zijn geen vallen gemaakt. Iedere opdracht dus gewoon uitvoeren (ook
als er per ongeluk een spelfout staat).
Voor de zekerheid zijn zoveel als mogelijk ook de straatnamen die u moet berijden genoemd, zet uw
navigatie dus aan. Mocht er onverhoopt een weg zijn afgesloten construeer dan zelf een
omleidingsroute. Teksten staan in HOOFDLETTERS en tussen “ “ in de routebeschrijving.
2. AFKORTINGEN:
In de routebeschrijving kunnen de volgende afkortingen worden gebruikt:
RV
= routevraag
VRW = voorrangskruising, -splitsing of -weg, komende vanuit de richting van waaruit u voorrang
moet verlenen.
3. WEGEN:
a. PARTICULIERE INRITTEN (zoals boerenerven etc.) zijn verboden in te rijden, tenzij in de
routebeschrijving anders is aangegeven.
b. EINDE WEG:
Een einde weg is een wegsituatie waar u niet rechtdoor kunt rijden maar alleen naar links en
rechts kunt gaan. ( T splitsing)
c. Wegen voorzien van het verkeersbord doodlopende weg als niet aanwezig beschouwen,
tenzij anders is aangegeven.
4. WAT MOET U NOTEREN op uw CONTROLEKAART:
Onder FOTO’S: (alleen voor auto’s)
In de vakjes noteert u de fotonummers in de juiste volgorde van passeren.
Het nummer van de eerste gevonden foto noteert u in het eerste vakje, het nummer van de tweede
gevonden foto in het tweede vakje etc. (de volgorde zou b.v. kunnen zijn: 2-1-5-3-3-4-6)
Onder ANTWOORDEN VAN DE VRAGEN: (allen)
In de geletterde vakken noteert u de antwoorden van de routevragen (RV).
Het antwoord op RV A noteert u in vakje A , van RV B in vakje B etc.
5. ROUTEVRAAG (RV) (voor allen):
Een RV dient te worden beantwoord na het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van de voorgaande
opdracht en voor het uitvoeren van de eerstvolgende opdracht. Indien u meent een routevraag niet te
kunnen beantwoorden, vult u niets in (in het bijbehorende vakje) en gaat gewoon door met het
volgende punt van uw routebeschrijving. Indien nodig, mag u uw auto verlaten om het juiste antwoord
te vinden.
In tegenstelling tot de foto’s mogen de objecten zich ook links van de route bevinden.
6. FOTO’S (voor automobilisten):
Op de fotobladen en de routebeschrijving staat aangegeven bij welk gedeelte van de route u naar
foto’s moet zoeken.
Op de fotobladen is een aantal langs de route te herkennen situaties afgebeeld.
De gefotografeerde objecten bevinden zich rechts (of rechtsvoor) van uw bereden route en
mogen zich niet achterwaarts bevinden!!
Zodra u zo'n situatie herkent, noteert u het bijbehorende getal in het eerstvolgende vrije vakje zoals
aangegeven bij punt 4. (Levende onderdelen, zoals bomen en andere begroeiingen, alsmede
beweegbare en verplaatsbare voorwerpen, zoals hijskranen, hekken, auto's, windwijzers e.d. worden
geacht een situatie NIET te veranderen.)
LET OP !! De foto's staan dus NIET op volgorde!
Als de foto niet overeenkomt met de werkelijke situatie, dan noteert u geen cijfer!

7. PUNTENTELLING:
Om het de motorrijders, bromfietsers en fietsers niet te moeilijk te maken behoeven zij de foto’s niet
te zoeken. Mag wel, maar telt niet mee voor de klassering.
Elke goed beantwoorde routecontrolevraag (RV) of opdracht levert u 10 punten op.
Elke goed vermelde foto levert u 1/15 punten op (afhankelijk van de foto).
Voor elke fout vermelde foto krijgt u echter 10 strafpunten.
Knoeien, krassen, gummen of andere veranderingen op de routecontrolekaart worden bestraft met
30 strafpunten!
8. KLASSEN/PRIJZEN:
Er zijn aparte klasse en prijzen voor:
- Automobilisten
- Motoren
- Bromfietsers
- Fietsers
Tevens is er een prijs voor de verst wegwonende deelnemer/ster.
9. START EN FINISH:
De start en finish bevinden zich op het parkeerterrein bij het clubgebouw van MAC Veenendaal,
Groeneveldselaan 7, 3902 HA Veenendaal.
I.v.m. de coronaregels is er geen pauze in de rit ingeplant..
Het staat u echter vrij om onderweg ergens zelf een pauze in te gelasten. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan Kwintelooyen (bij opdracht 67 van de routebeschrijving), alwaar u heerlijk
kunt wandelen.
10. DEELNAME:
Deelname is mogelijk vanaf 1 maart 2021 t/m 5 september 2021.
U bepaald zelf op wat voor dag u de rit rijdt.
De controlekaart dient uiterlijk op 7 september 2021 op onderstaande adres te zijn ontvangen:
MAC Veenendaal
P/A Tubantenoord 15
3079 ZR Rotterdam
Of per mail: redactie@mac-veenendaal.nl
11. SLOTBEPALINGEN:
Door deelname aan de rit verklaart u dat u de organisatoren van de rit nimmer aansprakelijk zal
stellen voor schade ontstaan voor, tijdens of na de rit. U rijdt de rit geheel voor eigen risico.
Tevens verklaart u dat uw naam gebruikt mag worden voor de uitslag op de site en in het clubblad
van MAC Veenendaal.
Houd u aan de coronaregels.

Met uw deelname sponsort u de Alpentocht (team Koala Rotterdam), waarvoor hartelijk dank.

www.alpentocht.nl

