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FRATELLI TEAM MECHELEN 
 

REGLEMENT 
 

  
De koersen zullen betwist worden volgens het Belgisch snelschaatsreglement. Voor 
aangelegenheden die niet in dat reglement zijn voorzien, wordt beroep gedaan op de reglementen van 
de CEC en CIC. 
Alle onvoorziene gevallen worden ter plaatse beslist door de wedstrijdleider, in samenspraak met de 
organiserende club. 
 
Deelname 
Alle renners met Belgische licentie en buitenlandse clubs op uitnodiging. 
De buitenlandse renners of clubs dienen zich in te schrijven voor 1 mei 2009. Onze club behoudt zich 
het recht om inschrijvingen na deze datum te weigeren. 
 
Categorieën 

Categorieën Geboortejaar 
Miniemen 2002-2001-2000 

Pupillen 1998-1999 
Cadetten 1996-1997 

Scholieren 1994-1995 
Juniores 1992-1993 
Seniores 1991 en vroeger 

Liefhebbers 1993 en vroeger 
 
Trofeeën 
Er is een prijs voorzien voor de 3 eersten van elke categorie. Indien deze niet persoonlijk door de 
renner wordt afgehaald, blijft deze eigendom van de inrichtende club. 
 
Klassement 
Bij gezamenlijk betwiste wedstrijden wordt er per categorie een afzonderlijk klassement opgemaakt. 
Bij gelijkheid van punten in de einduitslag, zal het aantal overwinningen doorslaggevend zijn en pas 
daarna de uitslag van de laatst verreden koers (ploegenkoers niet inbegrepen) 
 
Betwistingen 
Alle betwistingen aangaande prijzen of trofeeën zullen samen met de wedstrijdleider en de inrichtende 
club behandeld worden. 
 
Klachten 
De wedstrijdleiding beoordeelt alle klachten en punten die niet in dit reglement zijn opgenomen 
volgens het koersreglement van de BFRS. 
 
Puntenkoers 
 Alle categorieën 
- 3 tussensprints met volgende puntentoekenning : 2 punten voor de 1ste plaats, 1 punt voor de tweede 

plaats 
- eindsprint : 3, 2 en 1 punt 
 
Afvalingswedstrijd 
Voor de afvalingswedstrijden wordt - op basis van het aantal deelnemers - ter plaatse het aantal te 
rijden ronden bepaald en hoeveel atleten per ronde er worden uitgenomen. 
 
Ploegenkoers 
Het reglement van de ploegenkoers wordt in samenspraak met de wedstrijdleider vastgelegd en aan 
de clubs medegedeeld voor het beëindigen van de wedstrijden op zaterdag.  
 
Wijzigingen 
De inrichters behouden zich het recht voor om in overleg met de wedstrijdleiding aan het 
wedstrijdprogramma en reglement wijzigingen aan te brengen, die noodzakelijk mochten zijn in geval 
van onvoorziene omstandigheden of overmacht. 
 


