REGLEMENTERING
MTB KIDS SERIES 2017
De Kids Series MTB is een MTB happening voor kinderen met en zonder vergunning van
Cycling Vlaanderen. Het is een organisatie in samenwerking tussen Cycling Vlaanderen,
de organiserende club en indien mogelijk met de plaatselijke Sportraad.
Artikel 1 LEEFTIJDSCATEGORIEEN.
1.1 ZONDER vergunning. (DIKKE BANDEN RACE)
Wedstrijd 1: 7 en 8 jaar - geboortejaren 2010-2009- Wedstrijdduur: 10 à 15’
Wedstrijd 2: 9-10 en 11 jaar - geboortejaren 2008-2007-2006. Wedstrijdduur: 10 à 15’
Wedstrijd 3: 12 tot 18jaar- - geboortejaren 2005-1999. Wedstrijdduur: 20 à 30’
Er worden geen uitslagen per geboortejaar opgemaakt. Er zijn geen categorieën. Er
wordt een uitslag opgemaakt volgens bereiken van de aankomst met vermelding van het
geboortejaar.
Inschrijfgeld:
Verzekering Cycling Vlaanderen inbegrepen in inschrijvingsprijs
Zonder vergunning 4 Euro – waarborg stuurbord 5 Euro
1.2 MET vergunning. (KIDSSERIES)
U9 (7+8 jaar °2010-2009): één gezamenlijk klassement en één podium voor jongens en
één podium voor meisjes.
U11 (9 + 10 jaar °2008-2007): één gezamenlijk klassement en één podium voor
jongens en één podium voor meisjes.
U13 (11 + 12 jaar °2006-2005): één gezamenlijk klassement en één podium voor
jongens en één podium voor meisjes.
U15 (13 + 14 jaar °2004-2003): één gezamenlijk klassement en één podium voor
jongens en één podium voor meisjes.

Overzicht.
Categorie Start
U9
U11
U13
U15

Uitslag
1
1
1
1

1
1
1
1

Podia
Podia Kleur
Duur
Jongens meisjes
wedstrijd
1
1 GROEN 15’
1
1 GEEL
20’
1
1 BLAUW 30’
1
1 ROOD 40’

Artikel 2 Inschrijving.
Vooringeschreven 3 Euro + stuurbord 3 Euro.
Niet vooringeschreven 3 Euro + stuurbord 5 Euro
Niet vergunninghouders die deelnemen aan het promotioneel gedeelte betalen 4 euro.
Het inschrijvingsgeld van 2 euro en bijkomend 2 euro voor de verzekering. Het
inschrijfgeld is voor de organisator. De verzekeringsbijdrage is voor Cycling Vlaanderen.
Deelnemers met een vergunning betalen 3 euro voor deelname in de kosten van de
organisatie. Twee euro is voor de organisator om toe te laten een kwaliteitsvolle
organisatie af te leveren en één euro is voor Cycling Vlaanderen om te gebruiken voor de
eindhappening van de kids Series.
Inschrijven ten laatste 6 dagen voor eerste deelname via:
www.flandersmtbseries.be
Inschrijvingen na de eerste deelname gebeuren uitsluitend ter plaatse (renners hoeven
zich dus dan niet meer online vooraf in te schrijven). Wel moet het stuurbordnummer
telkens opnieuw worden gebruikt. STUURBORD NIET VERGETEN!!!
Artikel 3 Prijzen na elke wedstrijd.
Elke deelnemer wordt op het podium geroepen.
De organisator zorgt ervoor dat elke deelnemer een geschenk ontvangt tijdens de
huldiging na elke wedstrijd. Voorkeur wordt gegeven aan een herinneringsmedaille aan
het evenement.
De organisator zorgt ook voor bloemen en/of een trofee voor de eerste 3 in elke
categorie bij de vergunninghouders. (4 podia voor de jongens en 4 podia voor de
meisjes)
Artikel 4 Timing.
De organisator bepaalt het tijdstip van begin van de eerste wedstrijd.
Het onderstaande programma dient indien mogelijk gevolgd te worden.
Inschrijvingen beginnen één uur voor de start van de eerste wedstrijd.
Alle renners kunnen inschrijven tot 30’ voor de start van hun wedstrijd.
De verkenningsronde gebeurt met een opleider van Cycling Vlaanderen / VWS en 2
personen worden ter beschikking gesteld door de organisator. Tijdens de
verkenningsronde zal educatief en pedagogisch bijkomende informatie bezorgd worden
aan de deelnemers.
Indien de omloop -betreft veiligheid en het sportieve verloop van de wedstrijd- geschikt
is om meerdere reeksen gelijktijdig hun wedstrijd te laten betwisten is dit toegestaan.
Een organisator kan een BEHENDIGHEIDSGEDEELTE inpassen in het programma.
Voorbeeld van programma. (elke organisator mag aanpassen volgens zijn
behoefte)
Inschrijving vanaf 12u00.
13u00: zonder vergunning geboortejaren 2010/2009/2008/2007/2006 (7+8+9+10+11
jaar)
PARCOUR 1 (KLEIN 1 à 1,5km) GEMAKKELIJK!
13u30: KIDS SEIES U9 wedstrijd voor vergunninghouders °2010 - 2009 (7+8 jaar)
PARCOUR 1 (KLEIN) GEMAKKELIJK!
14u: HULDIGING
14u30: zonder vergunning geboortejaren 2005-1999 (12-18 jaar)
PARCOURS 2 (MIDDEN KLEIN 1,5 à 2km) IETS PITTIGER!
15u15: KIDS SERIES U11 wedstrijd voor vergunninghouders °2008 - 2007 (9+10 jaar)
PARCOURS 2 (MIDDEN KLEIN) IETS PITTIGER!
15.45u HULDIGING

16u: KIDS SERIES U13 wedstrijd voor vergunninghouders °2006 - 2005 (11+12 jaar)
PARCOUR 3 (MIDDEN GROOT 2,0 à 2,5 km) PITTIG!
16u45: KIDS SERIES U15 wedstrijd voor vergunninghouders °2004 - 2003 (13+14 jaar)
PARCOUR 4 (GROOT meer dan 2,5 km) ZO PITTIG MOGELIJK!
17u30 HULDIGING
Artikel 5 Eindklassement KIDS SERIES
Na de laatste wedstrijd wordt het eindklassement opgemaakt.
Om in aanmerking te komen voor het eindklassement dient de renner minimaal een
minimaal aantal wedstrijden gereden te hebben.

Indien alle wedstrijden werden gereden zullen de 2 laagste resultaten wegvallen.
Aantal wedstrijden in
Series
15
14
13
12
11

Minimaal aantal deelnames
12
11
11
10
9

Artikel 6 Interclub klassement.
Om clubs die aan MTB jeugdwerking te belonen is er een “interclub klassement” in het
leven geroepen. Er is een afzonderlijk klassement voor jongens en meisjes. Zowel de
eindklassementen bij de miniemen als bij de aspiranten tellen mee voor dit klassement.
Bij de jongens dienen er minimaal 3 en bij de meisjes minimaal 2 renners van dezelfde
club in het eindklassement worden opgenomen.
KIDS SERIES 2017 Clubklassement
Jongens

Meisjes

1° club

400

100

2° plaats

300

50

3° plaats

200

4° plaats

100

TOTAAL

1000

150

Miniemen + Aspiranten

miniemen + aspiranten

6 beste in eindklassement

5 beste in eindklassement

minimaal 4 renners/club

minimaal 2 renners/club

Artikel 7 Kampioen van Vlaanderen.
Bij de aspiranten 12, 13 en 14 jaar (respectievelijk geboortejaren 2005, 2004 en 2003)
vergunninghouders wordt de eerste renner die aangesloten is bij Cycling Vlaanderen,
Kampioen van Vlaanderen. De winnaar zal een kampioentrui ontvangen. Met deze trui zal
het jaar nadien mogen gereden worden bij de 13- en 14-jarigen.
De winnaar bij de 14-jarigen mag het jaar nadien niet met de kampioenentrui rijden
vermits hij in een andere categorie uitkomt (nieuweling)

Artikel 8 Materiaal.
Enkel fietsen “type mountainbike, city-bike” zijn toegelaten. (plat stuur en dikke banden)
Cyclo-cross fietsen zijn niet toegelaten. Een valhelm is steeds verplicht: zowel tijdens de
verkenning als in de wedstrijd. De velgen mogen maximaal 3 cm hoog zijn en de breedte
van de banden moet minimaal 4 cm zijn.
Artikel 9 Technische zone.
In de technische zone mag de renner technische hulp krijgen van derden.
Voor de categorieën U9 met en zonder vergunning, U11 met en zonder vergunning en
U13 met en zonder vergunning wordt technische ondersteuning toegelaten over het
ganse parcours. Voor de U15 dient deze hulp te gebeuren in de technische zone.
Eender welke bijstand begint pas wanneer de renner met beide voeten op de grond
staat.
De renner vertrekt na de beëindiging van de bijstand en zonder geduwd te worden.
Artikel 10 Bevoorrading.
Elke bevoorrading in voedsel en/of drank zijn verboden behoudens toelating van de
voorzitter van het college der commissarissen. De bevoorrading is in dat geval enkel
toegelaten in de technische zone. De bevoorrading gebeurt van hand tot hand zonder
verplaatsing van de persoon die de bevoorrading uitvoert. Sproeien van water en glazen
voorwerpen zijn verboden.
Artikel 11 STUURBORDEN.
11.1 Met vergunning.
Renners met vergunning dienen minimaal 6 dagen voor hun EERSTE deelname aan een
KIDS SERIES wedstrijd zich in te schrijven via www.flandersmtbseries.be
Een stuurbord zal dan klaar liggen bij deelname aan die wedstrijd. Dat stuurbord wordt
dan aangekocht en dient ook gebruikt te worden bij elke volgende deelname. De
aankoopprijs is 3 euro. Indien de renner zijn stuurbord nummer niet komt afhalen voor
de wedstrijd waarvoor hij zijn stuurbord nummer had aangevraagd, of indien de renner
een stuurbord komt afhalen zonder tijdig vooraf te zijn ingeschreven zal 5 euro
gevraagd worden voor het stuurbord. Dit bijschrijfgeld is voor Cycling Vlaanderen en is
als tussenkomst voor het bijkomende administratieve werk . ENKEL VOOR DE
ALLEREERSTE DEELNAME MOET DE RENNER ZICH OP VOORHAND INSCHRIJVEN.
BIJ LATERE DEELNAMES MOET DE RENNER ZICH NIET MEER OP VOORHAND
INSCHRIJVEN. DAN GEBEUREN DE INSCHRIJVING UITSLUITEND TER PLAATSE.
Vergunninghouders ontvangen dus een stuurbord nummerplaat waarmee ze alle
wedstrijden van deze kalender zullen betwisten. Deze nummerplaat mag niet gewijzigd
worden (vorm en opschrift) en dient door de renner zelf bevestigd te worden aan het
stuur. Indien een renner een nieuw stuurbord nummer nodig heeft zal 5 euro worden
aangerekend.
11.2 Zonder vergunning.
Voorinschrijving kan tot 6 dagen voor de wedstrijd via de website
www.flandersmtbseries.be
Ter plaatse kan ook ingeschreven worden.
Niet vergunninghouders bekomen een kaderplaat welke na elke wedstrijd dient
ingeleverd te worden bij de verantwoordelijke. Een waarborg van 5 euro zal gevraagd
worden.
Artikel 12 Startorde.
Bij de eerste wedstrijd wordt de startorde bepaald als volgt:
- Tijdig vooringeschreven renners in de volgorde van het eindklassement 2016 met
alternerende invoeging van de renners die verhogen van categorie per groepen
van 6.
- Tijdig vooringeschreven renners niet voorkomend in het eindklassement 2016.
- Renners die inschrijven ter plaatse.

Vanaf de tweede wedstrijd wordt de volgorde bepaald volgens de stand van het
tussenklassement en vervolgens volgens de volgorde van inschrijving. Hier dient m.a.w.
het blad gevolgd te worden van het overall tussenklassement (jongens-meisjes)
Damesopstelling in de reeksen
De dames worden opgeroepen volgens het overall tussenklassement waarin zij niet zijn
uitgefilterd m.a.w. hoe zij zijn aangekomen tussen de jongens in hun respectievelijk
leeftijdscategorie.
Op deze manier kunnen zij ook evenwaardig rijden met de jongens.
Artikel 13 Leiderstrui & stuurbord nummer van de leiders:
Na elke wedstrijd zal de leider van de aspiranten categorieën een symbolische leiderstrui
ontvangen. Deze trui dient na de huldiging terug worden afgegeven. De leider ontvangt
dan een stuurbord nummer van “leider”. Dat stuurbord nummer zal moeten gebruikt
worden bij de volgende wedstrijd.

Artikel 14 Puntentelling 2017
Hieronder de puntentabel die zal toegepast worden bij elke wedstrijd. Voor het
eindklassement tellen het aantal wedstrijden volgens de tabel opgenomen in art. 5.
Klassement voor jongens en meisjes afzonderlijk volgens de categorieën beschreven in art.1.
DNS = niet gestart, geen punten toegekend
DNF = niet geëindigd (bv. wegens pech), renner wordt toch geklasseerd.
DQF = renner is gediskwalificeerd en wordt niet geklasseerd. Hij krijgt geen punten.
Bij gelijke stand is het aantal 1° plaatsen , vervolgens het aantal 2° plaatsen, enz…..bepalend
voor het eindklassement. Is er dan nog geen onderscheid dan is het klassement van de laatste
wedstrijd bepalend voor het eindklassement.
Puntentoekenning Jongens:
Opgevers dienen minstens 1 ronde te hebben gereden en krijgen enkel 10
startpunten, ook al zijn er weinig deelnemers.
pl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ptn 150 140 131 123 116 111 107 104 101 98 95 92 89 86 83 80 77 74 71 68
pl

21

22

23

24

25

26

27

28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ptn 68

65

62

59

56

53

50

47

44

42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22

pl

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

ptn 20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

En volgende allen 10 pnt
Puntentoekenning Meisjes:
De meisjes hebben wel een apart klassement met puntentoekenning.
De onderstaande tabel is NIET van toepassing voor de startopstelling.

pl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ptn 50 40 32 25 19 15 11 10 10 10

Vanaf 11 ° plaats 10 PUNTEN
Opgevers dienen minstens 1 ronde te hebben gereden en krijgen enkel 10
startpunten, ook al zijn er weinig deelnemers.

Verduidelijking puntentoekenning jongens – meisjes.
Wanneer een meisje bv. beslag legt op een 5de plaats overall en is eerste dame wordt
aan deze dame de toekenning van punten bij de dames gehanteerd zijnde 50 punten.
D.w.z. dat de eerste jongen achter het meisje de punten krijgt van deze vijfde plaats
zijnde 116 punten.
Artikel 15 Kalender.
Kalender MTB KIDS SERIES 2017.
25/02 Opitter PK
05/03 Dessel
25/03 Pepingen
1/04

Kleine Brogel

8/04 Beringen
29/04 Gruitrode
24/06 Moerbeke Waas + PK
01/07 Paal
06/08 Olen
12/08 Oudenaarde
27/08 Wielsbeke + PK
2/09

Langdorp + PK

09/09 Eksel
30/09 Ravels + PK

Artikel 16 Materiaal
De inrichter is verplicht om signalisatiepijlen, afspanninglint, vlaggen, spandoeken,
podium, portieken, bogen en ander materiaal door firma HERVA ter beschikking gesteld
op de meest duidelijke manier te gebruiken. De inrichter zal deze materialen gebruiken
als een goede huisvader. De materialen moeten afgehaald worden door de organisator bij
HERVA Stadsestraat 51 2250 Olen. Tel 014/55.69.22 tijdens de kantooruren en na
afspraak en binnen de week na de organisatie teruggebracht worden naar hetzelfde
adres door de inrichter of volgens gemaakte afspraak.
Artikel 17 Startzone
De organisator zorgt voor het aanbrengen van startlijnen. Deze lijnen zijn loodrecht op
de as van de startrichting en worden om de 2 meter aangebracht. Er moeten 50 renners
kunnen opgesteld worden en de breedte wordt berekend op 80 cm per renner. Ter
hoogte van de eerste startlijn is een lint gespannen over de totale breedte van de
startzone.
Breedte startzone
4 meter
5 meter
6 meter
7 meter
8 meter

Aantal renners
5
6
7
9
10

Artikel 19 Aankomstzone
Ter hoogte van de aankomst dient de organisator ervoor te zorgen dat de
commissarissen van Cycling Vlaanderen beschut hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
De beschutting kan zijn: een aan 3 zijden gesloten tent, een mobiel home of elke andere
inrichting die voldoet aan de (weer)omstandigheden. Tevens een tafel, stoel en stabiele
elektriciteit (220 volt) voor MY Laps voorzien. Een toerenteller en bel dienen aanwezig
te zijn. Iemand van de organisatie kan hierbij de bel en de ronde bediening uitvoeren.
Artikel 20 My Laps Timing registratie
Enkel voor vergunninghouders. Om de wedstrijdadministratie, het opmaken van de
uitslagen sneller en efficiënter te laten verlopen wordt er gewerkt met een chipsysteem
van MYLaps.
Een renner kan een eigen chip aankopen, alle info hierover is te vinden op
www.cycling.vlaanderen. Indien geen eigen chip is een renner verplicht om een chip te
huren tegen 10 € per wedstrijd. Indien de chip niet terug binnengeleverd wordt na de
wedstrijd of verloren is, zal er 100 € aangerekend worden.
Artikel 21 Lunchpakketten & Drank
De organisatie voorziet een lunchpakket alsook de benodigde niet alcoholische dranken
voor elke commissaris.
Artikel 22 Disciplinaire maatregels.
Alle deelnemers en organisatoren dienen de reglementen van de UCI, KBWB en WBV te
respecteren. Wedstrijdfeiten zullen beoordeeld worden door de commissarissen.
Betwistingen (klachten), zullen beslecht worden door de Vlaamse MTB-commissie of de
disciplinaire commissie indien vereist.
Artikel 23 Organiseren van een PK
Cycling Vlaanderen voorzien voor de eerste plaats een trofee. Voor de 2e en 3e plaats is
er een medaille voorzien.

www.cycling.vlaanderen
Voorzitter Vlaamse Commissie MTB
Liliane De Staebel
liliane.destaebel@telenet.be
gsm 0472/299830

Cycling Vlaanderen
Strandlaan 3
9000 Gent

REGIO VERANTWOORDELIJKEN
Vlaams Brabant : Leen Massaer
leenmassaer@hotmail.com
gsm 0478/450970
Antwerpen : Robert Glorieux
rob.glorieux@telenet.be
gsm 0485/730275
Limburg : Arthur Jordens
arthur.jordens@skynet.be
gsm 0476/593988
Oost Vlaanderen : Liliane De Staebel
liliane.destaebel@telenet.be
gsm 0472/299830
West Vlaanderen : Bjorn Rondelez
rondelez.bjorn@gmail.com
gsm 0476/229664
MY Laps : Jo Buvé
jokkebandit@gmail.com
gsm 0472/336647
Materiaal
Peter.verhoeven@cycling.vlaanderen
09/3219023
Info.

www.flandersmtbseries.be - www.cycling.vlaanderen

