Reglement VDN voor organisatie seizoen 2019/2020
Art:1.De Verstandhouding zijn een groep volledig onafhankelijke sportieve mensen,die niet aangesloten renners
de kans geven om tijdens het weekend hun hobby(veldrijden) te beoefenen.
Art: 2. Coördinator en jurylid; Peter Kennis Oude Dijk 38 2300 Turnhout 0470/832083 Peter.kennis@skynet.be
Juryleden; Ronnie Mertens Th.De Renesse 17 2390 Malle 0486/345863 mertenshelsen@email.com
Johan Beyers Molenheiken 64 2960 St. Lenaarts 0478/909035 jobeyers@gmail.com
Katrien Vermeiren Oostmalsesteenweg 87 Rijkevorsel 0472/933063 katrienvermeiren@msn.com
Website Thijs Renders Lange Dreef 34 2390 Malle thijsrenders@hotmail.com
Art :3.Voor de juryleden zouden wij met de organisatoren een afspraak willen maken dat zij voor elk van deze
mensen minstens vier consumpties en een paar boterhammen ter beschikking stelt, en als er mtb wedstrijden
zijn,
Zij zijn toch elke cross bereidt zonder enige vergoeding hun namiddagen (dagen) op te offeren voor de
Verstandhouding.
Art :4.Verdeling reeksen
A reeks -35 jaar start uur 15.15u duur 45min
B reeks +35 jaar start uur 15.16u duur 40min
C reeks +50 jaar start uur 14.00u duur 35min
D reeks +60 jaar start uur 14.01u duur 35min
E reeks Jeugd +9 jaar tot 12 jaar start uur 13.01u duur 15 a 20 min
H reeks Jeugd +13 jaar tot 16 jaar start uur 13.00u duur 30min
F reeks Dames start uur 13.00u duur 30min
G reeks (mindervalide) 12.00u duur 30min
MTB -40j jaar start uur 10.30u 45 min
MTB +40 jaar start uur 10.31u 45min
Art ;5.Elke organisatie zorgt voor het prijzengeld van de Crossers.
Crossers 225€ en Mtb 100€
A reeks -35 jaar 10 prijzen 50€,
B reeks +35 jaar 10 prijzen 50€
C reeks +50 jaar 10 prijzen 50€
D reeks +60 jaar 10 prijzen 50€
F reeks Dames 3 prijzen 25€ 1stè pl 10€. 2de pl 8€. 3de pl 7€
E reeks Jeugd +9 jaar tot 12 jaar en H reeks Jeugd +13 jaar tot 16 jaar geen geldprijzen enkel prijzen in natura
vrij te kiezen door organisatie
G reeks (mindervalide) geen geldprijzen enkel prijzen in natura vrij te kiezen door organisatie
MTB -40 jaar 10 prijzen 50€
MTB +40 jaar 10 prijzen 50€
De organisatie is vrij om meerdere prijzen per reeks te geven
1stè pl 10€. 2de pl 8€. 3de pl 7€. 4de pl 6€. 5de pl 5€. 6de pl 4€ .7de pl 3€ .8ste pl 3€. 9de pl 2€ .10de pl 2€
Art :6. Bij de mtb ers zijn er 2 reeksen -40 jaar en +40 jaar
Art :7. De inrichter zijn verantwoordelijk voor de organisatie en zorgen voor een medische hulppost Verplicht)
De nodig vergunningen (Gemeente, Politie, Verzekering SABAM en de Billijke Vergoeding,
deze laatste twee vergunningen moeten aangevraagd worden bij het muziek spelen ) minstens 2 inschrijvers en
seingevers
Art :8. Voor elke reeks is er een podium voor de eerste drie, voorzien van drie bloemenruikers, of een andere
naturaprijs.
Art :9. Voor de jeugdreeks en G reeks mogen geen geldprijzen gegeven worden enkel naturaprijzen
Art :10.Elke organisatie geeft ook toestemming om de reclame spandoeken van sponsors die het eindklassement
steunen, op te mogen hangen.
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Art :11.Indien er balken gelegd worden, die mogen niet hoger zijn dan 30 cm en niet op onnodige plaatsen.
De juryleden kunnen in gezamenlijk overleg (en zij alleen, niet de renners) met de organisator ten aller
tijden gevaarlijke plaatsen in het parcours laten verbeteren.
Art :12.De Verstandhouding zorgt voor de rugnummers, opnemen van de rondes, opmaken van de uitslag en
bijhouden van het klassement.
Art :13. Er worden geen vergunningen uitgereikt door de Verstandhouding, elke renner krijgt bij zijn eerste
inschrijving een vast nummer, dat hij wel na elke cross proper dient binnen leveren.
Art :14.Inschrijfgeld bedraagt 10.00 € per cross per renner waarvan 4 € naar de inrichter, 2 € terug naar de renner na
proper teruggave van nummer en 4 € voor het eindklassement, deze 4 € wordt na elke veldrit door de inrichter
afgerekend aan VDN.
Voor de mtb is het inschrijfgeld 10.00 € per cross per renner waarvan 4 € naar de inrichter, 2 € terug naar de
renner na proper teruggave van nummer en 4 € voor het eindklassement, deze 4 € wordt na elke veldrit door
de inrichter afgerekend aan VDN.
Voor de jeugdreeks bedraagt het inschrijfgeld 6€ per cross per renner waarvan 2 € naar de inrichter, 2 € terug
naar de renner voor proper teruggave van nummer en 2 € voor het eindklassement, deze 2 € wordt na elke
veldrit door de inrichter afgerekend aan VDN.
Voor de G reeks bedraagt het inschrijfgeld 6€ per cross per renner waarvan 4 € naar de inrichter en 2 € terug
naar de renner na proper teruggave van nummer.
Art :15.Elke renner verklaart zich bij het ondertekenen van het inschrijfblad akkoord met het reglement en
dat hij voor eigen rekening rijdt.
Art :16.De Verstandhouding kan bij een eventueel ongeval niet aansprakelijk gesteld worden .
Art :17.Elke organisator vragen wij om een plaats te reserveren voor de eventuele doping controle.
Art :18.Het aanplakbiljet met de nummers van de renners die zich moeten melden voor de eventuele dopingcontrole
dient 30 minuten na de laatst aangekomen renner aan de aankomst te blijven hangen.
Art :19.Elke renner is verplicht aan de aankomst na te gaan of hij naar de doping controle
moet gaan,dit zal bekend gemaakt worden op een aanplakbiljet aan de aankomst.
Elke aangewezen renner die de wedstrijd heeft aangevangen dient zich binnen
de dertig minuten na zijn aankomst aan te melden in het controlelokaal .
Art :20.Neemt de aangewezen renner deel aan de huldigingplechtigheid ,dan dient hij zich aan te
melden in het controlelokaal binnen de dertig minuten na beëindiging van die huldiging
Art :21.Aan de organisatoren wordt gevraagd om de startplaats te voorzien waarbij maximum 8 renners naast elkaar
kunnen vertrekken (eventueel met startrijen)
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