TROFEE VAN HASPENGOUW 2018.
REGLEMENT
Interclub 1.14. Nat. Junioren Wedstrijd Beker Van België 2018.
1. De wedstrijd “Trofee Van Haspengouw” gebeurt volgens de reglementen van de K.B.W.B. en
is voorbehouden aan de renners van de categorie 1.14. Nat. Junioren (U19).
2. Hij is op K.B.W.B. nationale kalender ingeschreven en zal op Zondag 26 augustus plaats
hebben. De wedstrijd is tellende voor de Beker Van België 2018 en wordt betwist conform het
reglement van de Beker van België 2018. Vertrek : 13u30.
3. De in dit reglement niet bepaalde gevallen worden door het College van Commissarissen
beslecht.
4. De inschrijvingen gebeuren via de K.B.W.B. Iedere club of provinciale selectie zal
samengesteld zijn uit maximum 6 renners en minimum 4 renners.
5. Er zal slechts één volgwagen per ploeg of selectie in de wedstrijd toegelaten worden met aan
boord een ploegleider die houder is van een door zijn federatie afgeleverde officiële
vergunning. De technische hulp aan de renners zal slechts toegelaten worden achter het
peloton of een groep van renners aan de rechterzijde van de baan en stilstaande.
6. De functie van koersdirecteur wordt waargenomen door Luys Johan Erberstraat 2 3800
Aalst – ST – Truiden GSM 0475/857959
7. De straffen worden toegepast volgens het K.B.W.B. reglement.
8. De antidoping controle wordt gedaan in de vorm bepaald door het K.B.W.B. reglement en de
wetgeving in Vlaanderen.
9. De inschrijvingen van 10u00 tot 11u00. Gemeentelijke Feestzaal Aalst-Dorp,25 3800 StTruiden.
10. De briefing en lottrekking zal op Zondag 26 augustus 2018 om 11u30 plaats hebben.
Gemeentelijke Feestzaal Aalst-dorp,25 3800 St-Truiden.
11. De plaats van de volgwagens zal bepaald worden volgens de hieronder beschreven procedure
a) Een eerste lottrekking voor de wagens van alle aan de Lotto-Bvb juniors deelnemende
ploegen die vertegenwoordigd zijn op de ploegleidersvergadering. Deze ploegen zullen
geplaatst worden in de volgorde van het algemeen clubklassement van de Lotto-Beker van
België (met inbegrip van het puntentotaal behaald in de andere disciplines van de LottoBeker van België).
b) Een tweede lottrekking voor de wildcardploegen die vertegenwoordigd zijn op de
ploegleidersvergadering.
c) Een derde lottrekking voor de wagens van de ploegen die niet vertegenwoordigd zijn op de
ploegleidersvergadering.
12.Tekenen wedstrijdblad/Renners : 12 u 00 tot 13 u 00. Gemeentelijke Feestzaal
13. Alle wedstrijdformaliteiten na aankomst. Gemeentelijke Feestzaal
14. Twee neutrale wagens zullen de wedstrijd vergezellen.
15. Twee ziekenwagens en een dokter zullen de wedstrijd volgen.
16. De renners, en vooral de geloste renners, moeten de wegcode respecteren.
17. Er is een afleiding voor de volgwagens voorzien op 150 meter voor de aankomst.
18.Het interclubklassement
Opmaak Klassement
1e Ploeg met 3 renners
2de Ploeg met 2 renners

1

3dePloeg met 1 renner

►De drie beste individuele tijden van elke ploeg bij elkaar op te tellen. De ploeg met het
laagste totaal wint het klassement.
►Bij gelijkheid van tijd worden de ploegen gescheiden door optelling van de
plaatsen behaald door hun eerste drie renners.
►Bij een nieuwe gelijkheid worden de ploegen gescheiden door de plaats behaald door hun
best geklasseerde renner in de uitslag.
►Om punten te behalen moet minstens 1 renner opgenomen worden in de uitslag.
19.De organisatie en haar medewerkende leden zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, ziekten
of schadeclaims van renners, volgers, publiek of derde partijen, voor, tijdens of na de wedstrijd.
20.De eerste drie renners en 1ste Limburger moeten aan de protocollaire ceremonie deelnemen
die aan de aankomstlijn zal plaats hebben.
21.Klachten : Klachten over een gebeurtenis of een beslissing gedurende de wedstrijd worden
voor het college der commissarissen gebracht. Klachten dienen te worden neergelegd ten laatste
30 minuten na aankomst van de laatste renner of na het sluiten van de tijdscontrole. Elke klacht
tegen een eerste beslissing van de jury of betreffende de uitslag moet worden neergelegd ten
laatste 30 minuten na verschijnen van de uitslag.
22.Prijzen : Barema Beker van België 2018.
Ind. 1300 € / 50.
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Club 380 € / 15.
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Voor de Aalsterse Wielerclub,
Luys Johan, Koersdirecteur
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