ZONDAG 14 MEI 2017

WATERVLIET
ORGANISATIE
INSCHRIJVINGEN
KLEEDKAMERS
OMLOOP

0486- 155 183 (Eric Perreman)
N.V. Van De Moere, Hellenpolder 1
N.V. Van De Moere, Hellenpolder 1
Vlakke omloop

Hellenpolder – Christoffelpolder – Heistraat – Hellepolderstraat - Hellenpolder

OMLOOP
2925m
12 JAAR
13 JAAR
14 JAAR

INSCHRIJVINGEN
Van
Tot
12u15
13u30
14u45

13u15
14u30
16u00

1 reeks
13u30
14u45
16u15

START
2 reeksen
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reeks B
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14u30
16u15

14u00
15u15
17u15

AANTAL RONDEN
1 reeks 2 reeksen
A&B
7
9
12

6
8
11

De wedstrijd wordt gereden als een puntenkoers op de piste (5-3-2 en 1 punt voor de eerste vier per
sprint en 10-6-4 en 2 punten voor de eindsprint). Wie gedubbeld wordt door de kop van de wedstrijd
krijgt -20 punten. Bij gelijkheid van punten is de einduitslag doorslaggevend. Volledig reglement zie
onder.
Sprint voor de 12-jarigen: op 6 – 4 – 2 – 0 ronden van het einde
(bij splitsing: op 5 – 4 – 2 – 0 ronden van het einde)
Sprint voor de 13-jarigen: op 8 – 6 – 4 – 2 – 0 ronden van het einde
(bij splitsing: op 7 – 6 – 4 – 2 – 0 ronden van het einde)
Sprint voor de 14-jarigen: op 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 0 ronden van het einde
(bij splitsing: idem)

Puntenkoers voor U13-U14-U15 (Aspiranten)
In het weekend van 13 - 14 mei 2017 worden alle wegwedstrijden in Vlaanderen voor U13 tem U15
verreden in de vorm van een puntenkoers zoals we die kennen op de piste.
Na een aantal, vooraf bepaalde, ronden wordt er telkens gespurt voor de punten - ongeveer elke 5
kilometer. De eindspurt is altijd de laatste sprint waarin men punten kan sprokkelen. Bij elke sprint
krijgen de eerste vier renners respectievelijk 5 - 3 - 2 - 1 punten en 10 – 6 – 4 – 2 punten voor de
eindsprint. Indien een renner een ronde voorsprong neemt, krijgt deze 20 punten. Een verliesronde,
m.a.w. gedubbeld door de kop van de wedstrijd, betekent een verlies van 20 punten. Na de wedstrijd
worden de punten van elke renner samengeteld, deze met de meeste punten wordt de eindwinnaar.
De uitslag wordt dus opgemaakt op basis van de punten per renner, de gelijk geklasseerde renners
worden gescheiden door hun plaats in de eindsprint.
Een rondenteller moet dus verplicht aanwezig zijn zodat de renners tijdens de wedstrijd op de hoogte
blijven van het aantal nog af te leggen ronden tot de volgende spurt, bij elke spurt wordt er gezwaaid
met de vlag, de bel wordt gebruikt bij het ingaan van de laatste ronde. Ook de speaker heeft tijdens
deze puntenkoersen een hele belangrijke rol, zorg ervoor dat ook deze persoon op de hoogte is van
alle wedstrijddetails, te briefen vooraf en niet tijdens.
Info :










punten per sprint : 1e pl – 5 pt // 2e pl – 3 pt // 3e pl – 2 pt // 4e pl – 1 pt
punten voor eindsprint : 1e pl – 10 pt // 2e pl – 6 pt // 3e pl – 4 pt // 4e pl – 2 pt
winstronde : + 20 punten
verliesronde : - 20 punten
klassement volgens het aantal behaalde punten : hoogste score is de winnaar
bij gelijkheid van punten telt de plaats in de eindspurt
bij pech met één of meerdere verliesronden tot gevolg, mag de wedstrijd worden hervat nadat
de commissaris aan de aankomstlijn werd verwittigd. Echter zal deze renner niet in de uitslag
worden opgenomen.
meisjes worden tussen de jongens geklasseerd maar apart gehuldigd. Er zijn geen aparte
punten voor de meisjes

