Reglement VDN voor renners seizoen 2019/2020
Art :1/ Verdeling reeksen
A reeks -35 jaar
B reeks +35 jaar
C reeks +50 jaar
D reeks +60 jaar
F reeks Dames
E reeks Jeugd +9 jaar tot 12 jaar
H reeks Jeugd +13 jaar tot 16 jaar
G reeks mindervalide
MTB -40 jaar
MTB +40 jaar
Art :2/ Vertrektijden:
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 :3/ Amateurs A.B. masters C.D en Dames (alle Categorieën) zijn toegelaten.
Art :4/ Deelnemende Elite of Belofte en junioren K.N.W.U of B.W.B, hebben bij bekendheid van de juryleden
geen recht op dagprijzengeld en punten voor het eindklassement.
Art :5/ Men mag deelnemen vanaf 9-16 jaar en men moet in de reeks jeugd starten en zich in orde stellen met de medische
keuring, Wij raden wel elke renner aan zich minstens 1x per jaar te laten testen door een sportarts of huisdokter.
Art :6/ Een pothelm dragen is door iedereen verplicht tijdens de wedstrijden en bij de opwarming.
Art ;7/ 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, dit aanplakbiljet zal tot dertig minuten na de
aankomst van de laatste renner blijven hangen.
Art :8/ Elke aangewezen renner voor dopingcontrole dient zich binnen de dertig minuten na zijn aankomst aan te melden
in het controle lokaal (bij voorkeur gsm nummer noteren op inschrijfblad zodat we de renner kunnen contacteren)
Art :9/ Neemt de aangewezen renner deel aan de huldiging plechtigheid, dan dient hij zich aan temelden in het controlelokaal binnen de dertig minuten na het beëindiging van die huldiging.
Art ;10/ Er wordt met max 8 renners naast elkaar gestart.
Tijdens de cross van een reeks worden trainingen voor de volgende reeks toegelaten op voorwaarde dat voorrang
wordt gegeven aan de renners van de cross die bezig is, alleen tijdens de laatste ronde moet het parcours vrij
gehouden worden, zeker aan de aankomst.
Art :11/ Bij de eerste inschrijving krijgt men een nummer toegewezen, dat is heel het seizoen uw nummer,
maar het dient wel na elke cross proper ingeleverd te worden. Het rugnummer moet op volledig grote opgespeld
worden. Men moet zich aanmelden met paspoort aan de inschrijving
Art ;12/ Het inschrijvingsgeld voor crossers en Mtb bedraagt 10.00 € per cros, waarvan 4 € naar het eindklassement,4 €
naar de organisatie en men 2 € terug krijgt bij proper het inleveren van zijn nummer.
Het inschrijvingsgeld voor de jeugdreeks bedraagt 6€ per cross waarvan 2€ naar het eindklassement,2 € naar de
organisatie en men 2 € terug krijgt bij proper het inleveren van zijn nummer.
In de jeugdreeks zijn er geen geldprijzen te verdienen en zijn voorzien om jongeren kennis te kunnen maken met
het cross gebeuren
Voor de jeugd wordt er ook een eindklassement voorzien met bijhorende kampioenstrui
Het inschrijvingsgeld voor de G reeks bedraagt 6€ per cross waarvan 4€ naar de organisatie en men 2 € terug
krijgt bij proper het inleveren van zijn nummer.
In de G reeks zijn er enkel naturaprijzen en is er geen eindklassement
Art :13/ Men kan slechts in 1 reeks prijs rijden.
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Art ;14/ Indien de organisatie een podium voorzien heeft om de eerste renners te vieren,
wordt aan de renners gevraagd daaraan mee te werken.
Art :15/ Indien men zich opzettelijk buiten het parcours zou begeven en zo stukken van het parcours afsnijdt,
dan wordt dit aanzien als opgave, krijgt men enkel startpunten.
Art :16/ De punten verdeling over de reeksen is als volgt:
1é pl.31 punten +10 startpunten 2) 29 punten +10 startpunten, 3) 28 punten +10 startpunten, enz…………
Er wordt voor elke reeks een (eind)klassement opgemaakt ook voor Mtb behalve de G reeks
Geldprijzen per cross
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 :18/ Bij gelijk aantal punten, tellen de gewonnen wedstrijden, tweede of derde plaatsen
Men moet minstens 3/4 van de wedstrijden gereden hebben om in aanmerking te komen voor het eindklassement
Er worden geen punten meer geschrapt alle punten tellen mee voor het eindklassement
De prijsuitreiking van het eindklassement zal plaats vinden te Westmalle Sint-Jozeflei 27 Parochiecentrum op
vrijdag 6 maart 2020
Art :19/ Om recht te hebben op startpunten moet men in rennerskledij, minstens een halve ronde gereden hebben
Art :20/ Niet persoonlijk afgehaalde prijzen gaan naar de prijzenpot van het volgende seizoen.
Enkel bij ziekte kan hierin een uitzondering gemaakt worden, met een bewijs.
Art :21/ Indien men tijdens het lopende seizoen verjaart, mag men in de reeks vertrekken, van zijn volgende leeftijd.
Art :22/ De winnaars van het eindklassement in elke reeks zullen op de prijsuitreiking,de trui van kampioen der
Noorderkempen uitgereikt krijgen.
Art :23/ De kampioenen zijn verplicht hun kampioenentrui of pakje te dragen ( zoals zij die op de
prijsuitreiking gekregen hebben) tijdens onze veldritten, voor de renners die een pakje dragen,
Mag er op de voorzijde en de achterzijde geen andere sponsor staan,dan die de truien sponsort
anders lopen zij een straf op van 10 punten.
Art :24/ Bij ondertekening erkent de renner uitdrukkelijk dat hij/zij op de hoogte is van de staat van het parcours

en aanvaardt hij/zij expliciet de risico's die aan de wedstrijd verbonden zijn.
Bijgevolg ziet hij/zij door ondertekening expliciet af van enige schade-eis of vordering
(zowel contractueel als extracontractueel cfr. art. 1382 BW ev.) voor elke vorm van materiële,
immateriële en/of lichamelijke schade, dewelke hij/zij lijdt op of door het parcours en/of tijdens de
wedstrijd, ten aanzien van de organisatie of haar vertegenwoordigers en/of vrijwilligers.
Voor de jeugdrenners wordt gevraagd om een ouder te tekenen
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