REGLEMENT AVS-RTV CUP PISTE WINTER 2019-2020
1. Wat is de AVS-RTV CUP?
➢

➢

De AVS-RTV CUP is een initiatief van de Regionale TV-zender in samenwerking met Belgian Cycling,
Cycling Vlaanderen en FCWB waarin tijdens de winter 2019-2020 een aantal meetings worden
georganiseerd op de wielerbaan in het Wielercentrum Eddy Merckx welke in aanmerking komen
voor een regelmatigheidscriterium voor individuele renners.
Deze AVS-RTV CUP is voorbehouden voor juniores, nieuwelingen, dames-jeugd (= dames-juniores +
dames-nieuwelingen) en aspiranten. Op basis van uitslag en deelname-aantal wordt een
individueel klassement opgemaakt waaraan een prijzenpot verbonden is.

2. Waarom de AVS-RTV CUP?
➢
➢
➢

De AVS-RTV CUP wordt georganiseerd met als hoofdzakelijke bedoeling jeugdige renners te laten
kennis maken met de wielerbaan, om zo de competitiesport op de piste een nieuw elan te geven.
De AVS-RTV CUP moet sensibiliserend zijn naar jonge renners, ouders, begeleiders, om hun het nut
van trainen en competitie op de piste duidelijk te maken.
De AVS-RTV CUP wil op deze manier de baanwielersport meer in de publieke belangstelling
brengen.

3. Categorieën: JUNIORES, NIEUWELINGEN, ASPIRANTEN en DAMES-JEUGD
De AVS-RTV CUP wordt georganiseerd voor de volgende categorieën:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

JONGENS geboren in 2002-2003 (=JUNIORES)
DAMES geboren in 2002-2003 (= JUNIORES)
JONGENS geboren in 2004-2005 (= U17 (NIEUWELINGEN)
DAMES geboren in 2004-2005 (= U17 (NIEUWELINGEN)
JONGENS geboren in 2006 (= U15 (ASPIRANTEN J 14 JAAR)
JONGENS geboren in 2007 (= U15 (ASPIRANTEN J 13 JAAR)
JONGENS geboren in 2008 (= U15 (ASPIRANTEN J 12 JAAR)
MEISJES geboren in 2006 (= U15 (ASPIRANTEN M 14 JAAR)
MEISJES geboren in 2007 (= U15 (ASPIRANTEN M 13 JAAR)
MEISJES geboren in 2008 (= U15 (ASPIRANTEN M 12 JAAR)

Bij de wedstrijden voor dames-jeugd wordt de puntenverdeling per categorie toegepast, apart voor de
dames-juniores en apart voor de dames-nieuwelingen. Wanneer de jury beslist om de dames-juniores niet
met de dames-nieuwelingen te laten rijden maar met de Dames Elite kunnen de dames-juniores punten
verdienen.

4. Formule Meeting: de disciplines welke in aanmerking komen
Tijdens de AVS-RTV CUP komen meerdere disciplines aan bod:

➢

➢

➢

➢

Juniores, Dames- juniores:
✓ Voor alle gereden onderdelen worden er punten toegekend. (alle renners van deze
categorie hebben deelgenomen aan dit onderdeel)
Nieuwelingen, Dames-nieuwelingen:
✓ Voor alle gereden onderdelen worden er punten toegekend. (alle renners van deze
categorie hebben deelgenomen aan dit onderdeel)
Aspiranten:
✓ Voor alle gereden onderdelen worden er punten toegekend. (alle renners van deze
categorie hebben deelgenomen aan dit onderdeel)
FINALE
✓ Voor alle gereden onderdelen worden er punten toegekend. (alle renners van deze
categorie hebben deelgenomen aan dit onderdeel)

Op zaterdag 25 januari 2020 worden de finales gereden, omniumformule, met enkele disciplines per
categorie (voor de nieuwelingen en juniores is dit eveneens een manche tellende voor de Beker van
België)
AVS-RTV zal traditioneel voor een uitgebreide reportage zorgen.

5. Individueel klassement
➢

➢
➢
➢

➢
➢

Tijdens elke meeting wordt een individuele uitslag opgemaakt van alle disciplines welke in
aanmerking komen voor de AVS-RTV CUP (geldig voor alle categorieën). Elke aanwezige renner
krijgt punten, zodat de deelname op zich stimulerend werkt.
Bij de finaleceremonie zal de eindwinnaar telkens de leiderstrui in ontvangst mogen nemen.
De puntenverdeling is als volgt: 15,13,11,10,8,7,6,5,4,3, punten voor de eerste 10 en vanaf de 11e
plaats 2 punten voor elke deelnemer in elke discipline.
Het toekennen van een degressief en cumulatief puntenbarema heeft als voordeel dat men niet
verplicht is om aan meerdere meetings deel te nemen om punten te scoren, en door het toekennen
van deelnamepunten wordt het veelvuldig deelnemen (en dus interesse betonen voor de
baansport) op zich eveneens beloond.
In geval van ex-aequo in het puntenklassement telt in eerste instantie het aantal deelnames van
een renner, vervolgens de best behaalde score, in de laatst gereden discipline op de finaledag.
De tussen- en eindklassementen worden gepubliceerd op website www.belgiantrackcycling.be

6. Awards
➢

Er worden awards voorzien door AVS-RTV voor…
✓
✓
✓
✓
✓
✓

De individuele Winnaar van de AVS-RTV U19 (Juniores)
De individuele Winnares van de AVS-RTV Dames U19 (Juniores)
De individuele Winnaar van de AVS-RTV U17-Nieuwelingen
De individuele Winnares van de AVS-RTV U17-Dames Nieuwelingen
De 3 individuele Winnaars van de AVS-RTV U15-Aspiranten (12,13,14 jaar)
De 3 individuele Winnaressen van de AVS-RTV U15-Aspiranten Meisjes (12,13,14 jaar)

➢ De overhandiging van deze awards zal plaatsvinden op zaterdag 25 januari 2020 in het
Wielercentrum Eddy Merckx tijdens de TV REPORTAGE DOOR AVS-RTV. (Renners dienen deel te
nemen aan de finale wedstrijd, dd. 25/01/2020 om in aanmerking te komen voor het podium)

