Definitief 6-5-2021

1. DE COMPETITIE
-

Deelname aan de 2nd Home Edition staat open voor alle geïnteresseerden. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Het insturen van een oplossing zorgt voor registratie van deelname.
Deelnemen kan alleen op individuele basis. Wanneer meerdere namen op de registratie worden vermeld,
geldt alleen de eerst genoemde persoon als deelnemer.
Er zijn 2 klassen waarin kan worden deelgenomen: Sporting en Touring.
Indien een deelnemer aan 2 klassen deelneemt, geldt alleen het resultaat in de Sporting.
De route bevat 3 etappes:
Etappe
1
2
3

-

-

-

Dagdeel
Vrijdagmiddag 7 mei
Vrijdagavond 7 mei
Zaterdagochtend 8 mei

Tijdsslot
14:00 tot 20:00 uur
20:30 tot 23:30 uur
09:00 tot 12:00 uur

De routeopdracht is te downloaden vanaf de website www.tulpenrallye.nl.
Per etappe kunnen verschillende kaartleessystemen worden toegepast. Dit zal op de routeopdracht worden
vermeld. Zie voor kaartleesinstructies bijlage 1.
Bij de routeopdracht staat een knop naar een speciale Tulpenrallye omgeving van Google Maps/Streetview.
Hierin kunnen controles worden gevonden en kan extra informatie worden verstrekt.
De deelnemer kan eerst de route intekenen, en vervolgens op Streetview bekijken welke controles onderweg
worden aangedaan. Daarnaast kan op de kaartfragmenten specifiek worden aangegeven, wanneer van de
Tulpenrallye Google Maps/Streetview omgeving gebruik moet worden gemaakt om de kaartsituatie met de
‘werkelijkheid’ te vergelijken. Buiten deze specifieke locaties om hoeft de deelnemer niet de volledige route
met de ‘werkelijkheid’ te vergelijken.
De deelnemer vult na afloop zijn oplossing (RC’s + evtentueel een RP tijd) op een controlekaart-app in. Deze
controlekaart-app kan geopend worden door de QR code op de routeopdracht te scannen met de camera
van een mobiele telefoon. Indien de camera niets doet, raden wij de gratis app ‘Barcode Scanner’ aan.
De juiste oplossing dient binnen het tijdslot van de desbetreffende etappe te worden ingeleverd. Indien de
oplossing buiten het tijdslot wordt ingeleverd, wordt de etappe als gemist beschouwd.
Indien een etappe wordt gemist ontvangt de deelnemer het maximale aantal strafpunten voor die etappe.
Hij blijft wel geklasseerd.
Na sluiting van het tijdslot ontvangt iedere deelnemer het resultaat van zijn ingestuurde oplossing.
Na elke etappe zullen de juiste route uitleg en een tussenuitslag gepubliceerd worden via de website
www.tulpenrallye.nl.
Inzendingen dienen per deelnemer vanaf hetzelfde emailadres te worden ingestuurd. Het is niet mogelijk op
een later moment verschillende accounts samen te voegen.

2. CONTROLES IN DE ONLINE OMGEVING
Routecontroles (bemand of onbemand) kunnen in de online Tulpenrallye Google Maps /
Streetview omgeving worden gevonden, en worden aangeduid door middel van een bord
"CONTROLE”. In de omgeving kan aan de linkerzijde op deze borden worden geklikt; zodat aan de
rechterzijde de omgevingssituatie met route- en/of controles wordt getoond.
Onbemande controles
Onbemande controles worden aangeduid door middel van een oranje bord met een zwarte letter en
daaronder het woord "CONTROLE”. Bij het (aandoen) passeren van dergelijke controles dient men deze
letter te noteren in het eerstvolgende vrije vakje van de routecontrolekaart.
Tevens kunnen er onbemande controles als zogenoemde ‘zelfstempelaars’ voorkomen. Deze zijn oranje
en voorzien van een afbeelding van een stempel, met daaronder het woord "CONTROLE". Hierbij dient
men de controle aan te klikken om te bekijken welke stempel het betreft. Het cijfer kan worden
genoteerd in het eerstvolgende vrije vakje van de routecontrolekaart.

Bemande controles
Langs de weg kunnen bemande (tijd)controles staan, die extra informatie kunnen geven. Er worden door
de bemanning geen tijden geregistreerd of kaarten afgestempeld. Op dezelfde locatie kan ook nog een
routecontrole zijn geplaatst, die de deelnemer moet noteren op de routecontrolekaart.
Wegafsluiting
De organisatie kan verkleinde verkeersborden, die een inrijverbod weergeven, plaatsen. Deze borden
hebben dezelfde betekenis als een officieel verkeersbord en sluiten de erachter liggende weg af. De
equipe hoeft hier niets te noteren op de controlekaart.

3. REGELMATIGHEIDSPROEF
Procedure
Een regelmatigheidsproef dient zo exact mogelijk met de opgegeven gemiddelde snelheid te worden afgelegd en
wordt verreden volgens een kaartleessysteem. Gedurende de regelmatigheidsproef kan de gemiddelde snelheid
wijzigen. De te hanteren gemiddelde snelheden staan vermeld in de tabel bij de routeopdracht.
Start / Finish
Een regelmatigheidsproef start bij een in de routeopdracht aangegeven bemande controle of
onbemande 'zelfstart', herkenbaar aan 2 gekruiste "TULPEN"-pijlen.
Het einde van een regelmatigheidsproef wordt langs de route aangegeven met een bord “END
REGULARITY”. De (schaal op de) kaart is leidend bij het correct meten van de afstand. Noteer bij
het aanmelden van uw controlekaart de totale regularity tijd (met behulp van de gegeven tabel)
in de vorm van mm:ss.
Iedere seconde te vroeg of te laat passeren bij de finish wordt bestraft met 2 strafpunten per seconde afwijking.
De maximale tijdbestraffing per regelmatigheidsproef is 150 strafpunten.

4. WINNAARS
De winnaars van de Tulpenrallye Home Edition 2021 zijn de deelnemers die de minste strafpunten in hun klasse
(Sporting of Touring) behalen. De winnaar van iedere klasse ontvangt als prijs een zilveren Tulpenrallye Tulp.
In geval van ex aequo geldt, dat de deelnemers die op zaterdag als eerste het antwoord instuurt tot winnaar
wordt uitgeroepen.
Op zaterdagmiddag om 16:30 uur zullen de nummers 1, 2 en 3 van de Sporting en Touring feestelijk bekend
worden gemaakt via de website. Indien mogelijk vindt voor deze deelnemers ook een fysieke uitreiking van de
prijs plaats op een centrale locatie in Nederland.

5. VRAGEN
Vragen kunnen gesteld worden aan het Comité per email op email adres: TRHomeEdition@hotmail.com. Het
Comité behoudt zich het recht voor vragen niet te beantwoorden.
Het is niet mogelijk een protest in te dienen.

BIJLAGE 1

KAARTLEESINSTRUCTIES

1. Algemeen
1.1 Er mag alleen gebruik worden gemaakt van op de verstrekte kaartfragmenten voorkomende wegen (zie
legenda in bijlage 2).
1.2 Voor alle kaartfragmenten geldt dat uitsluitend wegen mogen worden bereden, die voorzien zijn van 2
bermlijnen (waarvan 1 lijn al dan niet onderbroken). Van tunnels (zie legenda) mag gewoon gebruik gemaakt
worden.
1.3 Wegen mogen meerdere malen in de route worden opgenomen. Echter, als een weg eenmaal in de route
opgenomen is, dan mag die weg in hetzelfde traject niet in tegengestelde richting in de route worden
opgenomen, tenzij hiertoe opdracht wordt gegeven.
1.4 Samenkomsten van wegen mogen meerdere keren in de route worden opgenomen, ongeacht de richting.
1.5 Binnen een op het kaartfragment aangegeven zwarte cirkel mag van alle, al dan niet op de kaart
voorkomende, wegen gebruik worden gemaakt, om de voorgenomen route zoveel mogelijk te kunnen
volgen. Binnen deze zwarte cirkels zijn GEEN routecontroles opgesteld.
1.6 Doorgaande bermlijnen onderbreken een wegaansluiting NIET. Bij kaarten met schaal 1:100.000 zijn
ongelijkvloerse kruisingen vaak niet herkenbaar aan een viaductteken, maar aan doorlopende bermlijnen
van de bovenste weg. In dergelijke gevallen worden beide wegen geacht door te lopen zonder aansluiting op
elkaar te hebben. Dus ook bij de routeconstructie niet afslaan op deze kruisingen.
1.7 Indien de weg waarop u rijdt overgaat in een nieuwe, niet op de kaart voorkomende weg dan mag van deze
nieuwe weg gebruik worden gemaakt als de oude kaartweg niet meer te berijden, te bereiken of niet meer
aanwezig is. Bekijk hierbij ook de Tulpenrallye Google Maps omgeving. De nieuwe weg dient te worden
gevolgd tot een kaartweg wordt bereikt. Indien mogelijk dient (een zo groot mogelijk deel van) de gemiste
geconstrueerde route alsnog gereden te worden, waarbij gehandeld dient te worden volgens artikel 1.13.
1.8 Rotondes mogen altijd worden gebruikt, ongeacht of ze als zodanig op de kaart staan of niet.
1.9 Weggedeelten voorzien van een blokkeringskruis mogen niet in de route worden opgenomen.
1.10 Keren op de route is niet toegestaan, tenzij hiertoe opdracht wordt gegeven.
1.11 Een tijdcontrole (TC) wordt op de kaartfragmenten aangeduid met een vlaggenstok, waarbij de punt van de
vlag de richting aangeeft waar de equipe vandaan dient te komen.
1.12 Kaarttekens, toeristische kaarttekens van kerken, kastelen etc. (gekleurde blokjes) en teksten onderbreken
een weg niet, maar door de organisatie aangebrachte (reclame)stickers, vakken voor het noteren van
routecontroles, tekstvakken, rondjes met punt/pijlnummers, tankstationaanduidingen, vlagsymbolen (bij
een TC), ongenummerde pijlen (bijvoorbeeld langs de ingetekende lijn), etc. onderbreken de weg wel.
1.13 Indien een weg niet kan of mag worden ingereden, dan dient men via op het kaartfragment voorkomende
wegen een zo kort mogelijke omweg te maken, zodanig dat zo min mogelijk van de voorgenomen route (in
de voorgenomen richting) wordt gemist. De algemene en trajectbepalingen blijven hierbij van kracht.
1.14 Indien de omweg ook niet kan of mag worden gereden, dan vervalt deze en dient men volgens bovenstaand
principe een nieuwe omweg te maken.
1.15 Veranderde wegaansluitingen, zowel aan het begin als aan het eind van een weg mogen worden gebruikt,
mits de oude wegaansluiting niet meer te berijden, te bereiken of niet meer aanwezig is en de nieuwe
wegaansluiting zich bevindt binnen 100 meter van de (plaats van de) oude wegaansluiting. Is dit niet het
geval dan dient gehandeld te worden volgens artikel 1.13 en 1.14.
1.16 Het verkeersbord ‘doodlopende weg’ sluit een weg niet af. Deze weg mag in de route worden opgenomen.
1.17 Wegen voorzien van een bord aanduidende ‘bestemmingsverkeer’ mogen niet bereden worden.
1.18 In een routeopdracht over meerdere kaartfragmenten, worden zogenaamde overgangspunten opgenomen.
Deze ‘overgangspunten’ markeren alleen het stukje weg, waar beide wegen op elkaar aansluiten. De equipe
is verplicht via deze ‘overgangspunten’ een route te construeren, conform de regels geldend voor het
betreffende kaartleessysteem. ‘Overgangspunten’ worden aangeduid met een letter (op beide
kaartfragmenten), bijvoorbeeld A, B, C, etc.
1.19 Indien een traject uit meerdere kaartfragmenten bestaat, dan zijn deze kaarten onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Equipes dienen de kaarten te beschouwen als één geheel.
1.20 Bij routecontroles kunnen herstelopdrachten vermeld staan, die met voorrang op de opdracht waarmee men
bezig is uitgevoerd moeten worden. De herstelopdrachten zijn in code vermeld. Herstelcodes:
HK = hier keren
DMP 7 = doorgaand met punt of pijl 7

1R, 2R = 1e weg rechts, 2e weg rechts
ER = einde weg rechts

DMIL = doorgaan met ingetekende lijn
VR = voorrangsweg rechts
DMG = doorgaan met grensbenadering
VO = voorrangsweg oversteken
NVO = niet verder omrijden, voorgenomen route hervatten
S / T = de herstelcode geldt alleen voor klasse Sporting / Touring
In de voorbeelden van de herstelcodes die hier boven vermeld staan kan in plaats van R (Rechts) ook L (Links)
voorkomen.
2.
2.1
2.2
2.3

Punten vrije route
De punten dienen in nummervolgorde in de route te worden opgenomen.
Onder ieder punt ligt een al dan niet op de kaart voorkomende weg.
Uitsluitend controles die binnen een straal van 25 meter van een punt zijn geplaatst, moeten worden
aangedaan en worden genoteerd op de routecontrolekaart. Deze controles worden geacht precies op het
punt te staan.
2.4 Van een TC naar een punt, van punt naar punt en van een punt naar een TC is de route volledig vrij.
2.5 In verband met de veiligheid dient de route (zoveel mogelijk) zodanig gekozen te worden, dat de route in
voortgaande richting (dus bij voorkeur zonder te keren) kan worden vervolgd.
3. Pijlen en Punten
3.1 Op de kaartfragmenten zijn een aantal genummerde pijlen en/of punten aangebracht.
3.2 De pijlen en punten dienen in nummervolgorde via op de kaart staande wegen in de route te worden
opgenomen.
3.3 Op weg naar een pijl, punt of TC, dient steeds de kortste route te worden geconstrueerd en gereden.
3.4 Pijlen en punten mogen alleen in de route worden opgenomen op het moment dat ze reglementair aan de
beurt zijn. In alle andere gevallen blokkeren ze de eronder liggende weg(en).
3.5 Het is niet toegestaan om pijlen te raken of te kruisen.
3.6 De pijlen dienen in hun geheel en in de aangegeven richting in de route te worden opgenomen en mogen
niet zijwaarts opgereden of verlaten worden.
3.7 Een pijl wordt aangegeven door een lijnstuk met een pijlteken, dat niet altijd aan het eind van het lijnstuk
staat. De pijl wordt echter geacht de volledige lengte van het lijnstuk te hebben.
3.8 Onder elke pijl en punt wordt geacht een weg te liggen. Als een punt naast de weg ligt, dan bestaat ter plaatse
de mogelijkheid om de route 'onder het punt' te rijden.
3.9 Indien uit kaarttekens blijkt dat een pijl over een viaduct loopt, dan wordt het berijden van de weg onder het
viaduct niet gezien als het kruisen van de pijl.
Voorbeeld:

Toelichting
Start naar pijl 1:

Kortste route naar pijl 1.
Zie zwarte route.
Pijl 1 naar pijl 2: Kortste route. Zie blauwe route.
Pijl 2:
Punt van pijl 2 helemaal afrijden
Pijl 2 naar punt 3: Kortste route, maar eerder gereden
route niet tegengesteld. Dus lus bij
Aard linksom. Zie rode route.

Punt 3 naar punt 4:
Punt 4 naar pijl 5:
Pijl 5 naar pijl 6:

Pijl 6 naar pijl 7:

Kortste route, blauwe route.
Kortste route.
Kortste route, maar niet
nogmaals over punt 4.
Zie rode route.
Kortste route. Zie zwarte route.

4. Ingetekende lijn met barricades
4.1 De ingetekende lijn dient zo nauwkeurig mogelijk van het begin tot het eind bereden te worden in
voorwaartse richting. De ingetekende lijn tegengesteld rijden is niet toegestaan.
4.2 Genummerde dwarsstreepjes zijn barricades. Het is niet toegestaan om het weggedeelte, dat voorzien is van
een barricade, te berijden.
4.3 De barricades dienen in nummervolgorde ontweken te worden, waarbij zowel voor als na de barricade het
overgeslagen deel van de ingetekende lijn zo kort mogelijk dient te zijn.
4.4 Je dient derhalve op de laatste samenkomst van kaartwegen voor de barricade de ingetekende lijn te verlaten
en u dient de ingetekende lijn op de eerste samenkomst van kaartwegen na de barricade in voorwaartse
richting te gaan berijden.
4.5 Wegen mogen meerdere malen, doch slechts in één richting in de omweg worden opgenomen.
4.6 Samenkomsten van wegen mogen meerdere malen worden opgenomen.
4.7 Je mag nooit door een barricade heen rijden, ook niet tijdens de omweg om een andere barricade.
4.8 Met inachtneming van het bovenstaande dient de omweg zo kort mogelijk te zijn.
Voorbeeld:

5. Bol-pijl systeem met afstanden
5.1 Aan de hand van getekende situatieschetsen en met inachtname van onderstaande bepalingen dient een
route te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl.
5.2 Situaties zijn als volgt aangegeven:
• kolom 1: situatienummer
• kolom 2: de totale afstand van voorgaande TC
• kolom 3: de afstand tussen twee opeenvolgende bol-pijl situaties
• kolom 4: de getekende situaties
• kolom 5: extra ondersteunende informatie
• kolom 6: de resterende afstand tot de volgende TC
5.3 Het meetpunt kan in de tekening zijn aangegeven met een sterretje (*).
5.4 Indien de afstand tussen twee opeenvolgende bol-pijl situaties kleiner is dan 100 mtr., dan wordt dit extra
aangegeven d.m.v. een verticale pijl in de 3e kolom, dus snel lezen.
5.5 De situaties zijn gestileerd weergegeven. Dit betekent dat het meer of minder schuin en / of bochtend lopen
van wegen niet zo getekend hoeft te zijn.
5.6 Verharde wegen worden aangegeven met een ononderbroken lijn.
5.7 Onverharde wegen worden aangegeven met een onderbroken lijn.
5.8 In de situatieschetsen zijn alle wegen die op de situatie uitkomen getekend. Doodlopende wegen en wegen
die niet bereden mogen worden hoeven niet in de schets te zijn opgenomen. Is dat wel het geval, dan is zo’n
weg in de situatieschets voorzien van een blokkeringssymbool (blokje).
5.9 Zolang de volgende situatieschets nog niet is bereikt dient men zoveel mogelijk de doorgaande route te
kiezen.

BIJLAGE 2

LEGENDA

