LOMC' s tourcompetitie
• Er zijn drie disciplines :
o halve dagritten klassement
o dagritten klassement
o algemeen klassement
• Het zijn de ritten die in de jaarkalender van de LOMC staan aangeduid die meetellen.
• De puntentelling geschiedt als volgt: vertrek 2 punten, middagpauze 1 punt, aankomst 2 punten.
• Men neemt automatisch deel aan de drie disciplines. Men kan echter maar één prijs winnen. Dit in de
volgende aflopende volgorde: algemeen klassement, dagritten, halve dagritten.
• Bij winnende ex-aequo’s :
o In het algemeen klassement: krijgen de gelijken ieder een aankoopbon en hun namen
worden op de wisselbeker gegraveerd. In onderlinge samenspraak wordt de beker voor
een jaar of een jaargedeelte bij de winnaars ondergebracht.
o In het Halve dagritten en Dagritten klassement wordt er gekeken naar het algemeen
klassement om de echte winnaar te bepalen. In geval dat er dan nog ex-aequo’s zijn
krijgen ook hier weer de winnaar ieder een aankoopbon en worden hun namen op de
wisselbeker gegraveerd.
• Indien men de Wisselbeker drie maal wint mag men deze behouden. (dit hoeft niet aaneengesloten te
gebeuren)
• Per afgestempelde rit (vertrek/pauze = 2 stempels) krijgt men 1 bonuspunt, één stempel = geen punt.
• Op het einde van het seizoen heeft men recht op 1 aankoopbon van 5€ per 3 bonuspunten.
o 3 ritten gereden en afgestempeld = 1 aankoopbon van 5 €
o alle ritten gereden en afgestempeld = 1 extra aankoopbon van 25 €
• Men dient zelf zijn spaarkaart te laten afstempelen bij vertrek en pauze. (geen stempels geen
punt, dit om discussie wel geweest, niet geweest te vermijden )
• Aankomst en vertrek zijn aan café De Jail te Stokrooi-Hasselt, samenkomst 15 minuten voor het vertrek,
na het vertrek worden er geen stempels voor het vertrek meer uitgedeeld.
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• De spaarkaarten moeten ten laatste op de ledenvergadering van november (1 dinsdag) worden
ingeleverd.

