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DLHDC Tourkoning(in) reglement
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Deelname staat alleen open voor alle leden van Dutch Lighttown HD Club.

Bij elke DLHDC georganiseerde Ride-out kun je 3 punten verdienen, bij vertrek 1 punt en aan het
eindpunt van de rit 2 punten. Alle Ride-outs zijn elk jaar bij het begin van het Seizoen te vinden in de
Ride-Out Kalender en worden overgezet naar de Tourkoning Kalender, de Tourkoning kalender is
definitief na start van het seizoen (eerste Ride-out).
Indien de rit voor meer dan 50% (in Km) is verreden en zou moeten worden afgebroken door de leiding
van de Ride-out of het bestuur, dan ontvangen alle deelnemers de punten van deze rit. Is hier niet aan
voldaan -50% (in Km) dan vervallen de punten. Mocht er door een ongeval/pech de rit niet volbracht
kunnen worden wordt alsnog de volledig te behalen punten toebedeeld.
Mocht er op het einde van het seizoen deelnemers zijn met een gelijk aantal punten, dan zal er een Quiz
gehouden worden op de End Off Season Party, de winnaar hiervan zal dan als Tourkoning(in) worden
uitgeroepen.
De Tourkoning(in) competitie zal worden ondersteund door de activiteiten commissie.
Deze commissie zal de deelnemerslijsten met het behaalde aantal punten bijhouden en zorgen voor
publicatie op de website en deze ter hand stellen aan het bestuur, zodat zij deze gegevens onder de
leden kan verspreiden.
De Tourkoning(in) zal op het einde van het Jaar, tijdens de End Off Season Party bekend gemaakt
worden.
De winnaar van het Tourkoning(in) klassement zal tijdens de End Off Season Party, een wisselbeker en
een cadeaubon uitgereikt krijgen. De tweede en derde plaats zullen alleen een cadeaubon uitgereikt
krijgen.
Bestuursleden zijn van deelnamen aan deze toerkoning(in) competitie uitgesloten.
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