
ASPIRANTEN  CYCLOCROSS  CUP 

 TROFEE  

KW  DE KRANT VAN WEST-VLAANDEREN                  

(weekblad van Zuid-Oost -Vlaanderen)  

     
 

RENNERS REGLEMENT  SEIZOEN  2021 - 2022 

Categorie ASPIRANTEN 

Voorwoord: 

Wat doet de ACC : 

Een overkoepelend orgaan(dat los staat van Cycling Vlaanderen) 

 is een regelmatigheidscriterium in Oost- en West Vlaanderen voor aspiranten renners 

jongens en meisjes U12,U13 en U14 en die aangesloten zijn bij Cycling Vlaanderen 

.Buitenlandse renners dienen een toelating  van hun federatie voor te leggen. 

Hiertoe stelt de ACC een reglement  voor de renners op, waarbij de voorwaarden worden 

bekendgemaakt om in aanmerking te komen voor het eindklassement. 

Door deel te nemen aan wedstrijden binnen de ACC, aanvaardt de renner de regels 

Het reglement is niet betwistbaar  

 

Wat doet de ACC  NIET : 

Het bestuur van de ACC is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens 

één van de wedstrijden van de ACC. 

De uitslag wordt opgemaakt door Cycling Vlaanderen en is bindend voor het opstellen 

van het eind klassement van de ACC na publicatie op de website van Cycling Vlaanderen. 

Parkeergelegenheid, parcours enz. worden aangelegd door de plaatselijke organisator 

en niet door ACC, die enkel maar tips ter verbetering kan en mag doorgeven. 

De kalender wordt opgesteld door WBV en niet door ACC. 

 

 

1. De Aspiranten Cyclocross Cup is een regelmatigheidscriterium voor aspiranten 

jongens en meisjes in de leeftijdscategorie U12,U13 en U14  aangesloten  bij Cycling 

Vlaanderen. 

Een harde valhelm is verplicht. 

Buitenlandse renners worden toegelaten mits een schriftelijke toelating van hun 

federatie 

2. De wedstrijden gaan door zowel in Oost- als in West-Vlaanderen. Er zijn nooit 2 

inrichtingen van de ACC op éénzelfde dag. De  deelnemende  inrichters  vinden we 

terug in de kalender van het seizoen 2021-2022 

3. Per wedstrijd ontvangt iedere gestarte deelnemer 10 punten voor zijn  aanwezigheid, 

dit zijn de zogeheten startpunten. 
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4. De  winnaar van een wedstrijd  krijgt 20 punten, de 2° - 18 pt, de 3° - 16 pt

de 4° - 14 pt,  de 5° - 12 pt, de 6° - 10 pt, de 7° - 9 pt , de 8° - 8 pt , de 9° - 7 pt

de 10° - 6 pt, vanaf de 11 ° tot de laatste in de uitslag 5 punten

5. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement dient  men minimaal aan

6 wedstrijden te hebben deelgenomen.

6. Het eindklassement wordt afzonderlijk voor jongens en meisjes opgemaakt

7. De renners dienen zich te schikken naar de reglementering van Cycling Vlaanderen.

8. De renners dienen op de hoogte te zijn van de geldende onderrichtingen van cycling 

Vlannderen inzake de dopingcontroles in het wielrennen.

9. Indien een renner verplicht is te starten in het kampioenschap van zijn provincie, en

daar ook effectief deelneemt,terwijl er in een andere provincie een wedstrijd van de

ACC doorgaat, wordt er gerekend alsof hij wel aan deze wedstrijd zou hebben 

deelgenomen,op voorwaarde dat hij of zij in de officiële wedstrijduitslag van Cycling 

Vlaanderen is opgenomen voor die wedstrijd.

Hij of zij krijgt het gemiddelde van de  wedstrijden voorafgaand aan het PK van zijn 

provincie, deze wedstrijd telt mee voor het bepalen van de bonuspunten aan het eind

van het seizoen.

11. Er  zullen  afspraken  gemaakt  worden  met  de  afgevaardigden van  Cycling  Vlaanderen in 

beide provincies, zodat de uitslag steeds op een uniforme manier wordt opgemaakt.

12. Bij gelijke stand in het eindklassement krijgt de renner met de meeste deelnames voorrang.

Bij  verdere  gelijke  stand  is  de  aankomstvolgorde  in  de  laatste  wedstrijd  van  het 

regelmatigheidscriterium bepalend.

De wedstrijduitslagen en het klassement zijn te vinden op de website van de ACC

13. De  gewonnen  prijs  dient  te  worden afgehaald  op  de  eindhappening  van  de  ACC

14. De prijs dient door de renner persoonlijk te worden afgehaald.Prijzen dien niet afgehaald 

worden die namiddag of avond blijven eigendom van de organisatie.

15. Door  deel  te  nemen  aan  de ACC  aanvaardt  de  renner  de  regels,  het  reglement  is  niet 

betwistbaar.

16. Het bestuur van de ACC is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen


