BIJZONDER REGLEMENT
Motor- & Autoclub MAC RIJNLAND
Alphen a/d Rijn en omstreken
(Aanvulling op het Puzzelreglement Midden-Nederland)

uitgave 2011
1.

De navolgende hulpaanduidingen kunnen tussen haakjes achter een routeopdracht geplaatst zijn:
(SO)
= situatie is, vanuit de rijrichting gezien, overzichtelijk. Begroeiingen en borden beperken
het zicht niet en door gebouwen kunt u niet heen kijken.
(VADNA) = verkeersbord(en) aanduidende doodlopende weg als niet aanwezig beschouwen.
(MUG)
= alleen gebruik maken van kennelijk door de uitzetter geplaatst materiaal, met
uitzondering van (materiaal benodigd voor de beoordeling van) wegen en wegwijzers.

2.

De hulpaanduiding VADNA mag ook als herstelcode gebruikt worden bij een herstelopdracht.

3.

Als er op een samenkomst van wegen geen ter plaatse uitvoerbare opdracht voorhanden is, dan dient
de meest logische rechtdoorgaande weg gekozen te worden om de route te vervolgen.

4.

Indien een bord zichtbaar is, wordt de daarop aanwezige tekst/afbeelding geacht
leesbaar/zichtbaar te zijn, uiteraard beoordeeld vanuit de rijrichting.

5.

De uitzetter mag een verkeersovertreding (bij zelf gemaakte verkeersborden) uitlokken, maar u
mag nimmer een verkeersovertreding maken.

6.

Een langs de route (of in de routebeschrijving) geplaatste situatietekening dient ter verduidelijking
van de situatie. De situatietekening geldt vanuit elke richting.

7.

Geopende hekken worden geacht gesloten te zijn (tenzij in de routebeschrijving anders is vermeld);
In- en opritten naar wei- en bouwlanden worden geacht zichtbaar doodlopend te zijn.

8.

Parkeervakken dienen als bermen te worden beschouwd, tenzij er in de routebeschrijving staat
aangegeven dat ze bereden mogen worden.

9.

Als niet aanwezig beschouwen:
• Wegen met een bordje “VERBODEN TOEGANG” of een bordje van gelijke strekking.
• Herkenbare eigen wegen en particuliere wegen (evt. herkenbaar aan een groene brievenbus).

10.

In de routebeschrijving en/of langs de route is geen val gemaakt op de grootte van spaties in teksten.
In de routebeschrijving zijn geen vallen gemaakt op de vorm en het gebruik van aanhalingstekens.

11.

Boven de routebeschrijving kunnen per rit eventueel aanvullende punten opgenomen zijn.

Indien u om een of andere reden niet aan de finish kunt komen, verzoeken wij u dit telefonisch te
melden bij een in de routebeschrijving vermeld telefoonnummer.

De clubritten in Alphen a/d Rijn worden verreden op het Puzzelreglement Midden-Nederland
De Puzzelbasisklasse telt bij de clubcompetitie gewoon mee bij de Puzzel-B klasse maar
heeft wel een eigen Puzzelbasis-dagklassement!
Het bekende Puzzelbasisreglement wordt alleen bij evenementsritten gebruikt
(zoals Oranjeritten Bollenstreek, Sportontmoeting en Harddraverijrit Lisse).

