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REGELMATIGHEIDSKRITERIUM

DE MOEDIGE VELDRIJDER

2018-2019
ALGEMEEN REGLEMENT
DE MOEDIGE VELDRIJDER-SEIZOEN 2018-2019
Art. 1 Het doel van het regelmatigheidscriterium “De Moedige Veldrijder” is het veldrijden in al zijn
aspecten te bevorderen.
Art. 2 Alle renners zowel Belgische als Buitenlandse, met uitzondering van de A-renners, komen in
aanmerking voor de algemene en nevenklassementen in dit regelmatigheidscriterium.
Art. 3 In het kader van het regelmatigheidscriterium wordt er maar één (1) veldrit per dag ingericht
voor de categoriën B-C-D. Alleen deze veldritten komen in aanmerking voor de algemene klassementen (zie kalender), alsook de nevenklassementen.
Art. 4 Aan het regelmatigheidcriterium “De Moedige Veldrijder” is een prachtig prijzenbedrag voor het
eindklassement voorzien. Dit prijzenbedrag wordt voor de diverse categoriën als volgt onderverdeeld:
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

B - Elite zonder contract 25 prijzen
C - Juniores 30 prijzen
C - Nieuwelingen 30 prijzen
D - Amateurs + Masters A 20 prijzen
D - Masters B 20 prijzen
D - Masters C 20 prijzen
Dames 20 prijzen (zie art. 5)

Art. 5 DMV wil het de Dames die willen crossen extra stimuleren. Hiervoor zal het totale eindprijzengeld gevoelig verhoogd worden (van 150 naar 400 euro!), en bijkomend zullen er 20 extra eindprijzen
voorzien worden. Om in aanmerking te komen voor deze prijzen, moeten de rensters minstens 8 van
al de crossen gereden hebben.
Art. 6 Bij de huldiging en prijsuitreiking wordt aan de eindoverwinnaar in de algemene klassementen
van de diverse categoriën, buiten zijn geldprijs, ook nog een herinnering en de leiderstrui geschonken
die zijn eigendom wordt. De laureaten van de nevenklassementen ontvangen eveneens een herinnering en de daaraan verbonden huldigingstrui, welke eveneens hun eigendom wordt.
Art. 7 Aan alle deelnemers worden 20 deelnamepunten per wedstrijd toegekend op voorwaarde dat
ze zich aan de volgende voorschriften houden : Het is niet voldoende het inschrijvingsblad te tekenen,
doch iedere renner is verplicht effectief de start te nemen en minimum twee (2) ronden af te leggen
om aanspraak te kunnen maken op de twintig (20) deelnamepunten.
Art. 8 Na het opmaken van elke rituitslag worden volgende punten verdeeld. De TWINTIG eersten in
de rituitslag krijgen volgende punten: 30-28-25-23-20-18-16-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 (in dalende orde), vermeerderd met de 20 startpunten.
Art. 8 (bis) Een renner, welke zijn Provinciaal Kampioenschap moet betwisten, op de dag dat er een
cross van De Moedige Veldrijder is, krijgt de punten welke hij normaal in de wedstrijd van de Moedige
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Veldrijder zou behaald hebben. Hij/zij dient wel het bestuur van DMV hiervan op de hoogte te stellen.
Art. 9 Wanneer men is opgenomen in de Nationale Selectie van de K.B.W.B. of Wielerbond
Vlaanderen of in een buitenlandse Nationale Selectie, worden deze renners niet onderworpen aan de
voorgeschreven reglementen op de toekenning van de deelnamepunten, maar ze krijgen wel twintig
(20) deelnamepunten toegewezen. Dit geldt ook voor buitenlandse renners, maar nogmaals : de
nadruk wordt gelegd op Nationale Selecties, dus NIET op clubselecties. Renners dienen dit te kunnen
bewijzen door voorlegging van de uitnodiging tot Nationale Selectie.
Art. 10 Op een trui wordt de publiciteit voorbehouden aan de organisator (DMV) van het
Regelmatigheidskriterium. Evenwel dient op het bovengedeelte van de voor- en rugzijde een rechthoek op witte achtergrond van 32 cm hoog te worden voorzien, waarvan de onderste 22 cm worden
ter beschikking gesteld van de sportgroep, club of selectie. De belangrijkste partner(s) van de sportgroepen of de sponsor(s) van de club of de selectie moet(en) verplicht dominerend vermeld worden
ten opzichte van elke andere publiciteit. (Regl. KBWB Art. 1.3.053)
Art. 11 Het eindklassement wordt opgemaakt aan de hand van alle uitslagen, van de zestien te betwisten wedstrijden in de schoot van het Regelmatigheidscriterium. Dit telt eveneens voor de nevenklassementen. De renner die dan het hoogst aantal punten heeft getotaliseerd is de eindoverwinnaar. Bij
gelijkheid van punten wordt de renner die het meeste eerste plaatsen behaald heeft, wanneer nog
gelijk, tweede plaatsen of derde plaatsen, de overwinnaar. Voor de verdere plaatsen in het eindklassement moet de ene renner de ander onttronen.
Art.12 De renner die de leiding heeft in het voorlopig klassement dient steeds onttroond te worden,
d.w.z. dat bij gelijkheid van punten, de renner die bij de start van de veldrit het hoogst aantal punten
totaliseert, de leider blijft.
Art.13 De deelnamepunten zullen als volgt te verdelen zijn: al de wedstrijden tellende voor het
Regelmatigheidscriterium, komen in aanmerking voor het behalen van de deelnamepunten. Het aantal wedstrijden X 20 = het minimum te verdienen puntentotaal. Op het einde van het seizoen zal het
aantal verdiende punten vermeerderd worden met een bonus à rato van het aantal deelgenomen wedstrijden, dit om al de renners te kunnen klasseren, zelfs indien ze aan meerdere wedstrijden niet hebben deelgenomen. De renners welke aan alle wedstrijden hebben deelgenomen krijgen een bonus
van 60 punten, de renners welke één wedstrijd gemist hebben 45 punten bonus, welke twee wedstrijden gemist hebben 30 punten bonus en zij die drie wedstrijden gemist hebben 15 punten bonus.
Art.14 Iedere renner die in het eindklassement is opgenomen dient zijn extra prijs persoonlijk te
komen afhalen bij de prijsuitreiking. Alle laureaten zullen per brief/mail verwittigd worden “waar” en
“wanneer” deze uitreiking zal plaatsvinden. Renners welke dit schrijven niet tijdig of niet zouden ontvangen hebben, worden verwittigd via de website. Elke afwezigheid dienaangaande zal door het organisatiecomité onderzocht worden. Bij afwezigheid van de renner, zonder gegronde reden, zal zijn extra
prijs verbeurd verklaard worden.
Art. 15 Alle nevenklassementen zijn bepaald door een reglementsopstelling. De renner die als ritwinnaar of als leider in het voorlopig algemeen klassement of als laureaat uitgeroepen wordt in één van
de nevenklassementen, dient zich steeds bij de aankomstlijn te melden. Elke nalatigheid dienaangaande wordt bestraft met de aftrek van het totaal aantal behaalde punten van die dag. Vb. Indien een
renner naar het podium dient te komen en hieraan geen gevolg geeft, zullen zijn punten en startpunten van die dag ontnomen worden.
Art. 16 Bij een vrijwillige overgang van een renner naar een andere categorie, verliest deze renner
automatisch zijn tot dan toe behaalde puntentotaal. Hij begint in zijn nieuwe categorie bijgevolg vanaf
0 punten. Aan het einde van het seizoen krijgt deze renner het bedrag overhandigd dat overeenstemt
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met het hoogste van beide behaalde bedragen. Er kan dus maar één geldprijs behaald worden per
renner.
Art. 17 Renners met een dagvergunning (cat. D) komen eveneens in aanmerking voor het algemeen
klassement en de nevenklassementen.
Art. 18 De renners die aan alle veldritten tellende voor het regelmatigheidscriterium “De Moedige
Veldrijder” hebben deelgenomen, ontvangen na het sluiten van het veldritseizoen op onze huldiging,
een gepaste herinneringsmedaille of een kleine naturaprijs. Deze renners zullen op een gepaste
manier in onze huldiging worden betrokken.
Art. 19 In alle andere gevallen heeft alleen het College van Commissarissen van Cycling Vlaanderen
het beslissingsrecht over de onregelmatigheden die door hen werden vastgesteld. Ook in geval van
een mogelijke betwisting is alleen het College van Commissarissen van Cycling Vlaanderen bevoegd
een beslissing te nemen. De uitslag door hen opgemaakt, geldt voor de puntentoekenning die in aanmerking komt bij opmaking van het algemeen klassement.

Het Organisatiecomité
De Moedige Veldrijder SEIZOEN 2018 - 2019

