BAARNSE MOTOR CLUB.
REGLEMENT TOERCOMPETITIE.
01-02-2019.
Artikel 1.
Het reglement toercompetitie is van toepassing op alle motorevenementen en motorcampings, en
individuele of georganiseerde motorvakanties.
Artikel 2.
Geteld wordt de afstand van Baarn (de Brink) naar het evenement en retour in luchtkilometers.
Artikel 3.
Deelneming aan een evenement moet worden aangetoond.
Dit kan alleen gebeuren door vermelding van het evenement in het door de club verstrekte
toerboekje. (aan te vragen bij het bestuur/toercommissie)
Per dag mag 1 evenement ingevuld worden.
Artikel 4.
In het toerboekje moet het volgende worden vermeld:
– Naam, plaats en datum van het evenement.
– Naam organisatie.
– Aantal verreden kilometers in geval van een georganiseerde toertocht.
– Stempel van de organisatie, of een toegangsbewijs.
Artikel 5.
Er zijn een aantal door de toercommissie aangewezen toertochten.
Dit zijn de zogenaamde clubritten. Bij deze ritten tellen de kilometers van de georganiseerde
toertocht dubbel.
Artikel 6.
Bij een georganiseerde 1-daagse toertocht dient men te stempelen als bewijs van deelname.
Het stempelen dienst altijd persoonlijk te geschieden.
Men mag alleen een stempel aanbrengen wanneer als lid van de Baarnse Motor Club voor de
toertocht is ingeschreven.
Artikel 7.
Alleen evenementen waarvan een stempel of toegangsbewijs aanwezig is, tellen mee.
Is er geen stempel bij de organisatie, vraag dan een stempel (kassabon) bij een plaatselijke
benzinepomp o.i.d.
Op de stempel/kassabon moet de organiserende instantie en/of de locatie vermeld staan.
Handtekeningen of opgeplakte stempelafdrukken gelden niet als bewijs van deelname en zullen
derhalve niet meegeteld worden.

Artikel 8.
In geval van een georganiseerde of individuele motorvakantie telt de verste verblijfplaats in
luchtkilometers.
In beide gevallen dient een stempel van hotel/camping o.i.d., met duidelijke plaats vermelding in
uw toerboekje aanwezig te zijn.
Artikel 8-sub1.
In geval van bovenstaande motorvakantie overzee, dient men de volgende info in te vullen.
- Plaats van vertrek overzee indien men met de eigen motor de oversteek maakt naar het
desbetreffende land.
- Plaats van vertrek in het land van bestemming.
- Wanneer de (georganiseerde) vakantie een vaststaande route-rondreis betreft dient men deze
km’s aan te tonen d.m.v. een routebeschrijving of een navigatie-bestand.
- Wanneer de vakantie op eigen initiatief een land doorkruist dient men op het verste punt te
stempelen bij benzinepomp, hotel, bank o.i.d. met duidelijke vermelding van de locatie.
Artikel 9.
Bij een meerdaagse toertocht tellen de luchtkilometers van en naar de start-/finishplaats.
De totale lengte van de toertocht dient d.m.v. een routebeschrijving, of navigatie-bestand
aangetoond te worden.
Artikel 10. Uitzonderingen.
- Er zijn evenementen waarbij deelname alleen voor speciale groepen toegestaan is, zoals bv
zijspanritten of merk-type gebonden ritten. Voor deze evenementen geldt dat alleen de
luchtkilometers van Baarn naar het evenement en retour worden gerekend.
- Motortreffens hebben soms wel, soms niet een toertocht tijdens het treffen. Daarom geldt ook
voor deze evenementen dat alleen de luchtkilometers van Baarn naar het treffen en retour worden
gerekend.
Artikel 11.
Alle toerboekjes dienen uiterlijk voor de in het clubblad bekend gemaakte datum ingeleverd te zijn.
LATER ONTVANGEN EN ONVOLLEDIG INGEVULDE BOEKJES WORDEN NIET IN BEHANDELING
GENOMEN.
Artikel 12.
Na beëindiging van de jaarlijkse competitie worden prijzen uitgereikt aan de drie deelnemers met
de meeste kilometers. De winnaar komt tevens in het (tijdelijke) bezit van de jaarlijkse wisselbeker.
Alle overige deelnemers ontvangen een aandenken.
De toercommissie zal streng de hand aan dit reglement houden.
Niet naleven van dit reglement kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal de toercommissie beslissen en bindend
uitspraak doen.
Met de inwerkingtreding van dit reglement per 1 februari 2019 vervallen alle voorgaande versies
van dit reglement.
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