Puntenkoers voor U15 (U13-U14-U15)
In het weekend van 05 - 06 mei 2018 worden alle wegwedstrijden in Vlaanderen voor U15
verreden in de vorm van een puntenkoers zoals we die kennen op de piste.
In onze buurlanden, waar dit op de weg reeds regelmatiger wordt toegepast, heeft deze formule zijn
waarde reeds bewezen, het komt de spankracht tijdens de wedstrijd zeker ten goede.
Na een aantal, vooraf bepaalde, ronden wordt er telkens gespurt voor de punten - ongeveer elke 5
kilometer. Wanneer exact is afhankelijk van de lengte van de omloop en de leeftijdscategorie. 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. Indien een renner een ronde voorsprong
neemt, krijgt deze 20 punten. Een verliesronde, m.a.w. gedubbeld door de kop van de wedstrijd,
betekent – 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.
Aspiranten - U13 = 20 km - max. 4 klassementen
Aspiranten - U14 = 25 km - max. 5 klassementen
Aspiranten - U15 = 35 km - max. 6 klassementen
Aan de inschrijvingstafel zullen de deelnemers door de aanwezige commissarissen duidelijk
worden ingelicht, over het aantal sprints, in welke ronde er gespurt moet worden, het reglement van
de wedstrijd. ( de meisjes krijgen geen aparte punten )
Een rondeteller 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 voor het volgende klassement.
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.
Vb. Parcours = 3000m
Aspiranten U13 -7 ronden = klassementsprint op 6-4-2 ronden van het einde + de eindsprint
Aspiranten U14 - 8 ronden = klassementsprint op 7-5-3-1 ronden van het einde + de eindsprint
Aspiranten U15 - 11 ronden = klassementsprint op 10-8-6-4-2 ronden van het einde + de eindsprint

Info :










punten per sprint : 1e pl – 5 pt // 2e pl – 3 pt // 3e pl – 2 pt // 4e pl – 1 pt
winstronde : + 20 punten
verliesronde : - 20 punten
eindsprint = dubbele punten te verdienen.
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.

Intern:



reglement vooraf publiceren op de website(s)
de commissarissen gebruiken best een standaardformulier voor het optellen van de punten

