Beker van België Dames Elite – 2019
Doel van de competitie:
Een competitieplatform aanbieden op maat van onze damesclubs/rensters waar ze hun gading kunnen
vinden op sportief vlak in een homogener samengesteld peloton zonder rensters uit UCI teams.
Kalender:
De wedstrijden zullen uitsluitend georganiseerd worden op de nationale kalender onder de categorie
1.15 IC2 BvB.
Deze wedstrijden worden georganiseerd naast de Lotto Cycling Cup en in geen geval kunnen
wedstrijden van beide competities georganiseerd worden op dezelfde dag. Beide competities hebben
hun specifieke doelstellingen en mogen elkaar niet beconcurreren.
2e jaars Dames Juniores kunnen deelnemen met eigen verzet aan deze wedstrijden als er die dag geen
dames jeugd wedstrijd voorzien is.
Vorm:
Rensters komen individueel inschrijven. Clubs met minimaal 5 rensters aan de start kunnen de
wedstrijd volgen met een clubwagen.
Ondanks de inschrijving ter plaatse stellen clubs die wensen deel te nemen aan alle wedstrijden met
telkens minimaal 5 rensters hun kandidatuur naar Belgian Cycling met hun volledige ledenlijst. Op deze
manier kunnen er al vooraf vaste rugnummers aan de ploegen worden toegekend voor de reeks van
wedstrijden.
Volgende klassementen worden bijgehouden:
1) Individueel klassement: alle rensters die deelnemen komen in aanmerking.
2) Jongerenklassement: alle rensters U23 die deelnemen komen in aanmerking.
3) Clubklassement: Op basis van de tijd van de eerste 3 rensters per club. Enkel rensters met een
vergunning op naam van die club komen hiervoor in aanmerking.
4) Sprintklassement: 3 tussenspurten per wedstrijd met telkens 5, 3 en 1 punt.
Aan ieder klassement is een leiderstrui verbonden.
Kostprijs:
Organisatievergunning : 725 euro (tarief 2018)
dagprijzen (individueel) : 400 euro (20 prijzen)
Dagprijzen (club) : 200 euro wordt niet onmiddellijk na de wedstrijd uitbetaald maar komt in de
eindprijzenpot aangevuld met 200 euro van Belgian Cycling per organisatie.
Prijzenpot algemeen individueel eindklassement?
Prijzenpot algemeen individueel jongerenklassement?
Prijzenpot algemeen sprintklassement?

