40ste Veldloop van VAC Beveren-Leie
5de KBC cross.

Provinciaal kampioenschap veldlopen 2014!
voor vrije sporters en niet-aangeslotenen

Zondag 16 februari 201
2014

2de wedstrijd van het criterium voor vrije sporters 2014
Organisatie: Vrije Atletiek Club Beveren-Leie
Contactpersoon: Sammy Declerck tel: 056/72.42.08 gsm.: 0494/44.81.02
E-mail: vacbl@belgacom.net website: www.vacbeverenleie.be

Inschrijving, prijsuitdeling en kleedkamers: Gemeentelijk sportstadion Leenriestraat 18 te Beveren-Leie
Eerste start: 13u45 stipt
Omloop: Gemeentelijk sportstadion en akker Vercruysse.
Nieuw

Reeksen
Speciale wedstrijd
Start 13u45
1ste reeks om 14u
2de reeks
3de reeks
4de reeks
5de reeks
6de reeks
7de reeks
8ste reeks
9de reeks
10de reeks
11ste reeks
12de reeks
13de reeks

14de reeks
15de reeks
16de reeks

*A
*A
*A
*A
*B
*B
*B
*C
*C
*C
*D
*D
*D
*D
*

Categorieën
5°KBC bedrijfs-, verenigingen
en gezinscross ( min. 3pers)
Meisjes Eendjes
Jongens Eendjes
Meisjes Benjamins
Jongens Benjamins
Meisjes Pupillen
Jongens Pupillen
Meisjes Miniemen
Jongens Miniemen
Meisjes Kadetten
Personen met een handicap
Volkscross
Jongens Kadetten
Meisjes Scholieren
Dames Juniores
Dames Seniores 1
Dames Seniores 2
Dames Sportiva’s 1
Dames Sportiva’s 2
Dames sportiva’s 3
Heren Veteranen 1
Heren Veteranen 2
Heren Veteranen 3
Jongens scholieren
Heren Juniors
Heren Seniors 1
Heren Seniors 2
afzonderlijke klassementen –

Geboortejaar
Vanaf 2006

Afstanden
1925m

08-07
08-07
06-05
06-05
04-03
04-03
02-01
02-01
2000-99

205m
205m
555m
555m
905m
905m
1215m
1560m
1560m
1030m
1560m
2575m
2575m
2575m
2575m
2575m
2225m
2225m
2225m
4245m
4245m
4245m
4245m
4245m
4245m
4245m

Iedereen
2000-99
98-97
96-94
93-84
83-74
73-64
63-54
53 en vroeger
73-64
63-54
53 en vroeger
98-97
96-94
93-84
83-74
lopen samen

Ronden
2 grote ronden zonder land
VOORAF INSCHRIJVEN!
Start – Aankomst ( S-A)
Start – Aankomst ( S-A)
S-A + 1 kleine ronde
S-A + 1 kleine ronde
S-A + 2 kleine ronde
S-A + 2 kleine ronde
S-A + 1 grote ronde
S-A + 1 kleine + 1 grote ronde
S-A + 1 kleine + 1 grote ronde
S-A + 1 grote ronde zonder land

S-A + 1 kleine +1 grote ronde
S-A + 1 kleine + 2 grote ronden
S-A + 1 kleine + 2 grote ronden
S-A + 1 kleine + 2 grote ronden
S-A + 1 kleine + 2 grote ronden
S-A + 1 kleine + 2 grote ronden

S-A + 2 grote ronden
S-A + 2 grote ronden
S-A + 2 grote ronden
S-A + 4 grote ronden Prachtige tombola
S-A +4 grote ronden
met:
S-A + 4 grote ronden
S-A + 4 grote ronden Weekend naar
S-A + 4 grote ronden Parijs, Trolley, BBQ
S-A + 4 grote ronden En veel meer….
S-A + 4 grote ronden
S-A = start naar aankomst

Inschrijvingsbijdrage: Leden W.VL.V.T.A.V.: 2 €, Niet-leden: 4 € , Volks-, KBCcross en pers. met een handicap: 2 €
Inkom toeschouwers: 2 € met tombola.
Mooie prijzen: podiumprijzen voor eerste en iedereen naturaprijs (+ grote tombola)
Volkscross: zonder uitslag, enkel naturaprijs. KBC cross (iedereen prijs) + eersten individueel en het eerste bedrijf/vereniging
en gezin trofee.
• Om in aanmerking te komen voor de kampioenstitel moet men minstens 30 dagen vooraf in het bezit zijn van
een lidkaart en borstnummer van de federatie!

Bijzondere medewerking van: W.VL.V.T.A.V. - SPORTRAAD WAREGEM – Marc Vercruysse

REGLEMENT
GEZINSCROSS

BEDRIJFS, VERENIGINGEN EN

1. WIE MAG DEELNEMEN ?
Alle bedrijven, kmo’s, private en publieke instellingen , verenigingen en gezinnen die een ploeg van minimum 3 personen kunnen
samenstellen. Deze deelnemers dienen effectief tewerkgesteld zijn in hetzelfde bedrijf of lid te zijn van dezelfde vereniging of tot
hetzelfde gezin te behoren .
Grote groepen mogen meerdere ploegen maken, mits het respecteren van min. 3 lopers/ploeg. De lopers kunnen slechts in 1 ploeg
ingeschreven worden en na inschrijving zijn verschuivingen niet meer toegestaan.
2. SECRETARIAAT:
Het secretariaat van de KBC-cross is gevestigd bij de voorzitter van de Vrije Atletiekclub Beveren-Leie :
dhr. Declerck Sammy, Zegerstraat 24, 8791 Beveren-leie.
Men kan de ploegen ook inschrijven via mail: vacbl@belgacom.net
3. PRAKTISCH
-

Startuur: De wedstrijd start stipt om 13u45
Prijsuitreiking:
- De prijsuitdeling van de KBC-cross vindt plaats op het podium aan de aankomst, een half uur na de wedstrijd.
- De eerste drie aangekomen mannen en vrouwen ontvangen een herinnering, direct na de wedstrijd, op het podium.
- Elke eerste ploeg per categorie ontvangt een trofee
- Alle atleten die hebben deelgenomen, ontvangen een waardevolle prijs.
- Tevens ontvangt men een tombolanummer , waarmee men nog een tombolaprijs kan winnen.

4. KLASSEMENTEN:
Er wordt een individueel klassement opgemaakt en een klassement per categorie. Er zijn drie categorieën:
01. Bedrijfsploeg
02. Vereniging
03. Gezinsploeg
De eerste ploeg per klassement ontvangt een trofee.
5. PUNTENVERDELING :
1e plaats: 1 punt
2de plaats: 2 punten
3de plaats: 3 punten
en zo verder

Iedere deelnemer verdient individueel punten voor zijn ploeg, volgens bovenstaande puntenverdeling.
De beste drie resultaten van iedere ploeg worden in rekening gebracht. Wie als ploeg de minste punten heeft, wint het klassement.
In geval van gelijk aantal punten tussen twee of meerdere ploegen, wint de ploeg met de dichtste ereplaats .
Discussie over de punten is niet mogelijk. Alle betwistingen worden uitsluitend behandeld door het VACBL bestuur.
6. INSCHRIJVINGEN:
Alle inschrijvingen moeten vóór 10 februari 2014 binnen zijn op het secretariaat. Daginschrijvingen zijn niet mogelijk voor
ploegen! Op de dag zelf zal de enveloppe van iedere ploeg klaar liggen. Men betaalt ter plaatse. ( 2€ per deelnemer.
Volgende gegevens wensen wij te ontvangen: Naam en adres bedrijf, vereniging en gezin, namen deelnemers (m/v) en
ploegverantwoordelijke met e-mailadres en telefoonnummer.

Wie wordt het beste bedrijf,
vereniging of gezin van 2014!!!

