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Piste Challenge Patrick Sercu
Nieuw: Kids op de piste en omnium voor aspiranten en nieuwelingen in Oostende en Brugge!
De Piste Challenge Patrick Sercu is een initiatief van de provinciale jeugdcommissie wielrennen in samenwerking met het provinciaal wielercentrum
en de Vlaamse Wielerschool. De bedoeling is om jongeren massaal de weg
naar de piste te laten vinden. Vandaar dat die zich richt tot miniemen (initiatie) en jongens en meisjes aspiranten en nieuwelingen.

Reglement
1. De 5 omniums tellende voor deze Challenge,
worden verreden op de piste in Oostende en Brugge.
2. Het reglement voor de deelnemers is conform met WBV
(www.wielerbondvlaanderen.be)
3. Buitenlandse renners worden toegelaten mits een
schriftelijke toelating van hun federatie.
4. Uitbreiding met initiatie voor miniemen wordt voorzien.
5. Bij de initiatie worden enkel wegfietsen toegelaten.
Een valhelm is verplicht.
6. De meisjes rijden altijd in hun eigen leeftijdscategorie
maar krijgen een afzonderlijke uitslag en huldiging.
7. Het toegelaten verzet is hetzelfde als op de weg.
8. KALENDER
Vrijdag 1 mei
Oostende
Donderdag 2 juli
Brugge
Dinsdag 28 juli
Brugge
Dinsdag 11 augustus Oostende
Woensdag 26 augustus Brugge
Inschrijvingsuur: voor miniemen altijd om 17 uur,
voor aspiranten en nieuwelingen altijd om 17.30 uur.
Startuur: voor miniemen altijd om 17 uur,
voor aspiranten en nieuwelingen om 18 uur.

9. Programma voor elk omnium.
Miniemen van 8 en 9 jaar
Initiatie: behendigheidsoefeningen,
achtervolging en tijdrit op de piste.
Miniemen van 10 en 11 jaar
Initiatie: behendigheidsoefeningen, achtervolging,
tijdrit en scratch op de piste.
Aspiranten 12 jaar
Baanronde, pauze, scratch van 6 ronden, pauze,
positieve afvalling, huldiging en prijsdeling.
Aspiranten 13 jaar
Baanronde, pauze, scratch van 8 ronden, pauze,
positieve afvalling, huldiging en prijsdeling.
Aspiranten 14 jaar
Baanronde, pauze, scratch van 10 ronden, pauze,
positieve afvalling, huldiging en prijsdeling.
Nieuwelingen
Baanronde, pauze, scratch van 15 ronden, pauze,
positieve afvalling, huldiging en prijsdeling.
10. Puntenverdeling omnium. Bij optelling van punten
is de winnaar diegene met het minst aantal punten.
Aan deze uitslag worden verder de punten voor het eindklassement
van de Challenge Patrick Sercu toegekend.
11. Puntenverdeling Challenge Patrick Sercu:
• Bij iedere deelname worden 25 punten toegekend.
• Punten gekoppeld aan de uitslag van het omnium: 1ste 25 – 2de 21 –
3de 18 – 4de 16 – 5de – 15 – 6de 14 – 7de 13 – 8ste 12 – 9de 11 – 10de –
10 – vanaf de 11de tot de laatste 5 punten.
12. De organisator heeft het recht om de wedstrijd te annuleren
bij slechte weersomstandigheden. De aanwezige renners worden
het aanwezigheidspunt toegekend.

13. Huldiging. De organisator schenkt per categorie voor jongens en
meisjes een bloem tuil aan de winnaar van het omnium.
14. Prijsdeling. De aspiranten ontvangen 5 euro in waardebons van
A Mode en de nieuwelingen vallen onder het prijzenbarema
van de WBV.
15. Prijzen eindwinnaars. Voor het eindklassement voorzien wij voor
de aspiranten (elke categorie) voor de eerste een waardebon van
100 euro, voor de tweede een waardebon van 75 euro en voor de
derde een waardebon van 50 euro van A Mode.
16. Het klassement verschijnt op
www.wielerbondwestvlaanderen.be
17. Het eindklassement wordt afzonderlijk voor jongens en meisjes
opgemaakt. Om in het eindklassement te worden opgenomen dient
men aan minimum 4 meetings te hebben deelgenomen.
De startpunten van alle meetings waaraan werd deelgenomen
worden meegeteld. Bij gelijkheid van punten in het eindklassement,
krijgt de renner met de meeste deelnames voorrang.
Bij verdere gelijke stand, is de uitslag van het laatste omnium
bepalend. De winnaar van de Challenge Patrick Sercu ontvangt
een beker van de PJC West-Vlaanderen. Verder zijn er naturaprijzen
voor de jongens en de meisjes: van de 1ste tot de 3de plaats in het
eindklassement per leeftijdscategorie. Prijzen die niet worden
uitgereikt omdat er onvoldoende geklasseerde renners zijn in een
bepaalde categorie, blijven eigendom van WBV.
De locatie voor deze prijsdeling zal afzonderlijk meegedeeld worden.
18. Door deel te nemen aan de Challenge Patrick Sercu aanvaardt de
renner het reglement. Het reglement is niet betwistbaar.
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