MTB Kust Criterium
Reglement seizoen 2009-2010

1. Het Mountainbike Kustcriterium (MTB Kustcriterium) is een regelmatigheidscriterium dat open
staat voor iedereen, mits men voor elke wedstrijd waaraan men deelneemt minimaal een
geldige dagvergunning heeft.
2. Het MTB Kustcriterium 2009-2010 omvat in totaal 5 wedstrijden. Deelnemende wedstrijden
zijn:






De Panne – Lotto Panne Beach Endurance - 22 november 2009
De Haan - Eddy Ronquetti Beach Race - 27 december 2009
Bredene – Mountainbike Classic – 24 januari 2010
Blankenberge - Blankenbergse strand – en duinenrace - 7 februari 2010
Knokke-Heist – Nissan Mountainbike Beach Challenge – 7 maart 2010

3. Bij inschrijving verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement evenals dat men
medisch fit bevonden is om de mountainbikesport te mogen beoefenen. Dit reglement is niet
betwistbaar. Voor geschillen of onregelmatigheden die niet in dit reglement opgenomen zijn,
wordt verwezen naar reglementen van de Wielerbond Vlaanderen / UCI.
4. Er worden in het MTB Kustcriterium 2 categorieën van deelnemers onderscheiden: dames en
heren. Bij de heren wordt er met 3 leeftijdscategorieën gewerkt: junioren, senioren en masters.
Er is zowel voor de dames als voor de 3 leeftijdscategorieën bij de heren een eindklassement
met bijhorende prijzenpot.
Deelnemen aan de wedstrijden van het MTB Kustcriterium kan vanaf 15 jaar. Het geboortejaar
van de deelnemer en het jaar waarin de editie van het MTB Kustcriterium start (2009),
bepalen de categorie waarin men wordt ingedeeld.
Voor de editie 2009-2010 wil dit zeggen :
Heren junioren
Heren senioren
Heren masters
Dames

15 t.e.m 18-jarigen
19 t.e.m. 39-jarigen
vanaf 40 jaar
vanaf 15 jaar

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

geboortejaar
geboortejaar
geboortejaar
geboortejaar

1994
1990
1969
1993

tot en met geboortejaar 1991
tot en met geboortejaar 1970

5. De startvolgorde en startprocedure van elke wedstrijd wordt door de respectievelijke
organisator bepaald. Vanaf de 2de tot en met de 5de wedstrijd hebben de eerste 30 renners uit
de algemene tussenstand van het MTB Kustcriterium het recht om te starten in het 1ste
startvak. Dit principe geldt niet voor de leeftijdscategorieën. De renner die in het
tussenklassement bij de junioren 1ste staat, doch in de algemene tussenstand bij de heren op
de 45ste plaats staat, heeft hij geen recht om in het 1ste startvak te starten.
Elke organisator kan dit naar eigen goeddunken beperkt aanvullen met uitgenodigde
prominenten en toprenners.
6. Elke deelnemer ontvangt per wedstrijd een chip voor de elektronische tijdsregistratie en een
stuurnummer. Het ontvangen stuurnummer mag door de deelnemer niet worden gewijzigd van
vorm. Indien een deelnemer nalaat om na de wedstrijd het ontvangen materiaal terug in te
leveren of het materiaal beschadigd inlevert, zal de organisator de kosten hieraan verbonden
verhalen op de betrokken deelnemer.
7. Iedere deelnemer moet zich voor elke wedstrijd vergewissen van het parcours. Elke afwijking
van het parcours tijdens de wedstrijd, al dan niet moedwillig, wordt bestraft met diskwalificatie.
8. Na elke wedstrijd publiceert de organisator een voorlopige uitslag. Klachten i.v.m. deze
voorlopige uitslag moeten ten laatste 3 werkdagen na de bewuste wedstrijd schriftelijk worden
gemeld bij de betrokken organisator. Deze zal over elke tijdig, schriftelijk ontvangen klacht een
uitspraak doen binnen 5 werkdagen na de wedstrijd door middel van publicatie van de
definitieve uitslag.
9. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement van het MTB Kustcriterium dienen de
deelnemers steeds de grootste afstand te kiezen.

10. Het tussenklassement wordt opgemaakt aan de hand van de resultaten van alle gereden
wedstrijden. Klachten tegen het tussentijds klassement moeten binnen de 7 werkdagen na de
laatst verreden manche schriftelijk worden ingediend via klacht@mbtkustcriterium.be.
11. Zowel bij de dames als bij de heren wordt er na elke wedstrijd van het criterium een leiderstrui
uitgereikt aan de leider in de tussenstand in deze categorie. Deze renners zijn verplicht om
deze leiderstruien op de volgende wedstrijd te dragen. De ruimte voor persoonlijke sponsors op
deze leiderstruien bedraagt maximaal 30 op 21 cm (liggend op borst en rug). De eventuele
naam en/of het logo van de eventuele hoofdsponsor van het MTB Kustcriterium moet steeds
nadrukkelijk zichtbaar blijven.
12. Per wedstrijd worden 20 bonuspunten toegekend aan alle deelnemers die de wedstrijd
uitrijden. Bij opgave ontvangt men geen bonuspunten. Wie deelneemt aan de 5 proeven en
deze volbrengt verkrijgt dus 100 bonus punten.
13. Om opgenomen te worden in het eindklassement moet men aan minimum 3 van de 5
wedstrijden hebben deelgenomen. Voor de opmaak van het eindklassement worden de 4 beste
wedstrijdresultaten opgenomen. Alle bonuspunten worden meegeteld.
14. Bij gelijke stand in het eindklassement krijgt de renner met de meeste deelnames voorrang. Bij
verdere gelijke stand is de aankomstvolgorde bij de laatste wedstrijd bepalend.
15. Klachten tegen het eindklassement moeten binnen de 3 werkdagen na de laatst verreden
manche schriftelijk worden ingediend via klacht@mbtkustcriterium.be.
16. Zowel wat de individuele wedstrijden als het eindklassement betreft zijn de prijzen niet
cumulatief. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Een 40-jarige heer die in het algemeen
eindklassement op de 7de plaats eindigt, wordt hiermee tevens 1ste in de leeftijdscategorie
Heren Masters. Deze deelnemer ontvangt slechts één geldprijs, nl de hoogste: € 175,
verbonden aan de 7ste plaats. Hij wordt gehuldigd als eerste Master, doch ontvangt niet de €
150 verbonden aan deze plaats. De 2de in het klassement van de heren Masters ontvangt €
100.
17. Het bestuur van het MTB Kustcriterium is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en/of
schade.

PUNTENBAREMA
1ste tot en met 5de : 500pt – 475pt - 450pt – 425pt – 400pt .
6de tot en met 15de : 375pt- 365pt- 355pt- 345pt- 335pt- 325pt- 315pt- 305pt- 295pt – 285pt .
16de tot en met 250ste : 284pt - 283pt - 282pt - 281pt – 280pt … enz - 50pt.
251ste tot de laatste : allen 10 punten.

PRIIJZENBAREMA
Totale prijzenpot eindklassement: € 5500

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Heren
1.000,00 €
750,00 €
500,00 €
370,00 €
250,00 €
200,00 €
175,00 €
150,00 €
125,00 €
100,00 €
75,00 €
60,00 €
50,00 €
40,00 €
30,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
4.000,00 €

1
2
3
4
5

Dames
500,00 €
250,00 €
150,00 €
75,00 €
25,00 €
1.000,00 €

1
2
3

H juniors
100,00 €
50,00 €
25,00 €
175,00 €

1
2
3

H masters
150,00 €
100,00 €
75,00 €
325,00 €

