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In 2017 wordt in Oost-Vlaanderen een
REGELMATIGHEIDSCRITERIUM ingericht voor de categorie
DAMES ELITE (Cycling Vlaanderen)

Het betreft een reeks wedstrijden 1.15A, dewelke
toegankelijk zijn voor Belgische en Buitenlandse
vergunningshoudsters, dewelke een reglementaire
vergunning 2017 kunnen voorleggen en voldoen aan de
gestelde eisen inzake deelname.

Iedere wedstrijd gaat door, onder de integrale
verantwoordelijkheid van de organiserende vereniging en
dit, volgens de reglementering van de Koninklijke Belgische
Wielrijdersbond en Cycling Vlaanderen.

Het wedstrijdreglement is conform voor alle wedstrijden.

Indien rensters toegelaten worden, volgens de Federale
geldende reglementering en behoren tot de categorie
dames juniores, komen zij eveneens in aanmerking voor de
toepasselijke punten en eindrangschikking.

Op basis van de behaalde plaats in de opgemaakte
wedstrijduitslag, worden punten toegekend vanaf de
eerste tot en  met de twintigste gerangschikte, en dit in
dalende orde :
22 – 20 – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8
– 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Bij eventuele gelijkheid in de wedstrijduitslag, zullen voor
deze plaatsen, de te verdelen punten worden samengeteld
en nadien gedeeld worden door het aantal gelijkgeplaatste
rensters en dit, met een puntenafronding naar de hogere
eenheid.

Er is geen minimum aantal wedstrijddeelnames voorzien,
om in aanmerking te komen voor het eindklassement.

Bij gelijkheid in de eindrangschikking, zijn volgende criteria
van toepassing :

a) Eerst het meest aantal behaalde zeges in deze
reeks wedstrijden

b) Vervolgens het aantal behaalde tweede of derde
plaatsen in deze

c) Bij verdere gelijkheid, is het de behaalde plaats in
de slot- of finalewedstrijd.

Betwistingen zullen beslecht worden door het college van
commissarissen, dewelke de betrokken wedstrijd jureren.

Voor het eindklassement is een prijzenbedrag voorzien van
€ 1.500, te verdelen onder de vijftien best gerangschikte
rensters en dit met volgende verdeling :
€ 220  - € 200  - € 160  - € 140  - € 120  - € 100  - € 80  - € 70
- € 70  - € 70  - € 60  - € 60  - € 50  - € 50  - € 50

De prijsdeling en plaats van de trofee-overhandiging zullen
tijdig kenbaar gemaakt worden en dit, enkele weken nà
afloop van het wegseizoen 2017.

Alle info (reglement – tussenstand – eindklassement) kunt
u terugvinden op de site : www.wbvoostvl.be
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