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Reglement OB-crosscup 2019-2020
1. Alle veldlopen die opgenomen zijn in de veldloopkalender, door de VAL uitgegeven, komen in
aanmerking voor de OB-crosscup. Maandelijks wordt er een veldloop opgenomen in de
kalender waarop jeugdbegeleiding voorzien is. Iedereen (van benjamin tot senior) kan
deelnemen aan de OB-crosscup vanaf het moment dat men lid is van de vereniging, en op
voorwaarde dat de deelname gebeurt in de officiele clubuitrusting.
2. De uitgestippelde kalender wordt gepubliceerd op de website. Eenmaal de kalender is
opgemaakt zal die niet meer gewijzigd worden, tenzij een wedstrijd door de plaatselijke
organisatie, hetzij door overmacht of om een andere reden, wordt afgelast. Deze kan eventueel
door het bestuur vervangen worden uiterlijk op woensdag voorafgaand op de nieuw aangeduide
wedstrijd. Indien dit niet mogelijk is, wordt de bewuste wedstrijd uit de OB-crosscup geschrapt
en niet vervangen.
3. Op elke wedstrijd kan je punten verdienen. Om een correcte berekening te maken plaatsen we
het aantal deelnemers altijd op 100. De puntenberekening gebeurt als volgt : Iedere deelname
geeft recht op 50 punten, vermeerderd met het verschil tussen 100 en de behaalde plaats.
Voorbeeld : je bent 5e op 20 deelnemers, na herrekening komt dit overeen met 25 e op 100
deelnemers. Je krijgt dus 50 punten voor de deelname en daarbovenop 100 – 25 = 75 punten
voor de behaalde plaats.
4. Deelname aan de veldlopen waarop wedstrijdbegeleiding voorzien is geeft recht op 50 extra
punten. Voor deelname aan het provinciaal kampioenschap of aan een wedstrijd die deel
uitmaakt van de Structabo CrossCup krijg je 75 punten extra toegewezen, terwijl deelname aan
het Vlaamse en Belgische kampioenschap respectievelijk recht geeft op 100 en 125 extra
punten.
5. De 5 beste resultaten worden in aanmerking genomen voor het eindklassement per
categorie/geslacht, Naast deze 5 resultaten worden ook voor iedere veldloop de punten voor
deelname in rekening zodat men per veldloop dus minimaal 50 punten kan verdienen
6. De tussenstand wordt wekelijks gepubliceerd op de website van Olympic Brugge.
7. De bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de prijzen gebeurt na afloop van het
veldloopseizoen. Iedere aanwezige deelnemer die minstens aan 5 wedstrijden deelnam in het
afgelopen seizoen komt in aanmerking voor een aandenken of naturaprijs. Indien men niet
aanwezig is doet men op deze wijze afstand van de toegekende prijzen.
8. De wedstrijden worden steeds gelopen in officiele OB-outfit, met VAL-nummer (of Crosscupnummer). Bij het niet dragen van de officiele clubtrui worden de resultaten van de wedstrijd
niet in aanmerking genomen.
9. Eventuele klachten of opmerkingen kunnen gericht worden aan info@olympicbrugge.be In
geval van betwistingen beslist het bestuur van Olympic Brugge, zonder dat hierbij verhaal
mogelijk is.

