MC Alkemade Regels Marathon- en Toerbokaal
De Toerbokaal
Je scoort hier punten voor door een tourrit te rijden die open is voor
iedereen en alle soorten motoren, dit kan ook een weekend zijn met een rit
erin, dus ritten van merken clubs of een off road rit tellen niet mee. Wel mee
tellen ritten uit de LOOT, KNMV en de Nationale motor toerkalender, je
krijgt voor elke gereden toer km 1 punt, tevens krijg je punten voor de
gereden km naar het start punt van de rit (hemelsbreed gemeten enkele
reis). Een rit van 200 km die gestart wordt in Utrecht zal je dan ongeveer 235
punten opleveren. Tevens tellen al onze ritten en weekenden mee, vooral
het pinksterweekend is een goede om punten te scoren vaak wordt er 350
km gereden naar de slaapplaats en worden er 2 ritten gereden van ruim 200
km dus is het weekend gauw goed voor 800 punten.
De rit dient binnen een maand na de startdatum met de gegevens van de rit
en het aantal kilometers doorgeven worden aan de toercommissie via
toercompetitie@mcalkemade.nl.
Indien te laat ingediend worden de rit niet meegenomen.
Voor de nummers 1 t/m 3 is er een klein prijsje beschikbaar.

De Marathonbokaal
Hier scoor je punten voor door met de motor andere landen te bezoeken, je
krijgt voor elke keer dat je bv België bezoekt 50 punten, maar ga je op
vakantie en gaat naar Frankrijk en je gaat heen via België krijg je als je
teruggaat door België niet nog een keer punten daarvoor. Ga je het weekend
daarna weer naar België dan krijg je wel weer punten.
Ben je op vakantie in Griekenland en je huurt daar een motor kun je ook
punten voor krijgen.
De reis dient binnen een maand na terugkeer met de gegevens van de reis
en de bezochte landen doorgeven te worden aan de toercommissie via
toercompetitie@mcalkemade.nl.
Indien te laat ingediend worden de reis niet meegenomen.
Voor de nummers 1 t/m 3 is er een klein prijsje beschikbaar.
Hier een lijst van de punten die we aan de landen hebben gegeven:

Blad 1

Punten
50 punten

Landen

100 punten

Luxemburg en Frankrijk

200 punten

Zwitserland, Oostenrijk, Liechtenstein en Engeland

250 punten

Wales, Slovenië, Italië en Denemarken

275 punten

Servië

België en Duitsland

325 punten

Zweden, Tsjechië, Spanje, Slowakije, Schotland, Roemenië,
Polen, Monaco, Ierland, Hongarije en Bulgarije
Andorra

350 punten

Portugal, Noorwegen en Griekenland

400 punten

Finland

450 punten

Turkije

400 punten

Bonus voor het passeren van de poolcirkel

500 punten

Landen in de rest van de wereld

300 punten

De Pechprijs
Om deze te winnen moet veel keer op je bek gaan, tegen bomen aan knallen
of andere stomme dingen uithalen, daarbij kijken we ook naar de gebroken
botten en de schade aan de motor en kleding, Hiervoor is maar één trofee,
maar dit is een uniek, met de hand gemaakt, exemplaar.
We hebben regels opgesteld maar als er problemen zijn kunnen ze aangepast
worden om misbruik te voorkomen, verder is belangrijk om ritten, bezochte
landen, op tijd, door te geven via toercompetitie@mcalkemade.nl om ze te
kunnen meenemen voor de strijd om de bokaal.
Groeten van uw toercommissie

Blad 2

