SB Management skeelerprijs 2008-2009 voor RSC-Tienen
Wat is deze prijs?
De prijs bestaat uit een totaal geldbedrag van 2000 EUR voor de eerste atleten van RSC-Tienen vzw
die een eerste, tweede of derde plaats haalt op een BK skeeleren, georganiseerd door de BFRS
(Belgische Federatie van Rollersporten) vzw. Alle afstanden, zowel op de weg als op de piste, komen
in aanmerking.
De prijs is voorzien voor het BK skeeleren (snelheid) 2008 en 2009.
Het doel van deze prijs is om de Tiense jeugd aan te moedigen om grote sportieve uitdaging aan te
gaan bij RSC-Tienen.
Wie kan deelnemen?
Om het geldbedrag te kunnen krijgen, moet je op het moment van je BK medaille aangesloten zijn bij
RSC-Tienen. Atleten van de categorieën miniemen, pupillen, cadetten, scholieren, junioren en
senioren kunnen deelnemen.
In het jaar dat een atleet van RSC-Tienen een BK medaille haalt, mag deze, om de prijs te mogen
ontvangen en behouden, in dat jaar in de Belgische competitie enkel uitkomen onder de vlag van
RSC-Tienen. Met Belgische competitie bedoelen wij alle wedstrijden die dat jaar voorkomen op de
kalender van de Rollerbond vzw. Als je bijvoorbeeld in 2008 als eerste een BK medaille haalt, dan
verwachten wij dat je in de wedstrijden tussen 1 januari en 31 december 2008 enkel uitkomt voor
RSC-Tienen. SB Management mag deze termijn verkorten op verzoek van de atleet, maar is dat niet
verplicht.
Hoe worden de uitgereikte prijzen berekend?
De prijs is geldig voor een BK medaille op elke afstand op de weg of op de piste. Ook een BK titel in
groepsverband, zoals een aflossingswedstrijd, komt in aanmerking. In dat geval wordt het geldbedrag
van de titel verdeeld onder het aantal leden van de groep die de BK medaille heeft behaald.
a. Er wordt 500 EUR toegekend aan een BK titel (eerste plaats)
de
b. Er wordt 250 EUR toegekend een 2 plaats op een BK
de
c. Er wordt 125 EUR toegekend voor een 3 plaats op een BK
Als meer dan één atleet een BK medaille behaalt op eenzelfde BK, dan krijgt elke behaalde titel
(individueel of in groep) een geldbedrag van 500/250/125 EUR, met een maximaal totaalbedrag van
2000 EUR.
Als er meer medailles worden behaald dan het bedrag van de gereserveerde 2000 EUR toelaat, dan
wordt deze 2000 EUR evenredig verdeeld over het aantal behaalde medailles. Bijvoorbeeld, stel dat
de
de
er 3 mensen een eerste plaats halen, 2 mensen een 2 plaats, en 4 mensen een 3 plaats. Dat zijn
dan 3x500 EUR +2x250 EUR + 4x125 EUR = 2500 EUR, dus boven het voorziene bedrag van 2000
ste
de
EUR. De verhouding van de prijzen is dan 2000/2500 , dus 4/5 .
De verdeling wordt dan:
de
Een eerste prijs wordt dan 4/5 van 500 EUR = 400 EUR
de
de
Een 2 prijs wordt dan 4/5 van 250 EUR = 200 EUR
de
de
Een 3 prijs wordt dan 4/5 van 125 EUR = 100 EUR
Dan wordt de verdeling 3x400 EUR + 2x200EUR + 4x100 EUR= 2000 EUR, die is dan precies
opgebruikt.
Het gedeelte van de 2000 EUR dat in 2008 niet wordt opgebruikt, wordt naar 2009 overgeheveld en
op dat moment evenredig verdeeld indien nodig.
Elke atleet kan maar 1 geldbedrag krijgen per BK. Als je meer dan 1 medaille haalt op een BK, is het
maximum dus beperkt tot 500 EUR of tot het evenredige bedrag waarover het maximum bedrag van
2000 EUR wordt verdeeld.

Engagement van SB Management en RSC-Tienen
SB Management en RSC-Tienen engageren zich om de prijs uit te reiken binnen 15 dagen na de
wedstrijddag dat de prijs behaald wordt (tenzij overmacht), en om deze dus ten laatste uit te betalen
binnen de 15 dagen na het behalen van de BK titel(s), via RSC-Tienen (zie procedure verderop).
Engagement van de winnende atleet (atleten) en RSC-Tienen
Binnen 15 dagen na het BK (of op een later moment indien gewenst door SB Management), geeft een
winnende atleet minstens één interview aan SB Management en werkt mee aan een fotoreeks en/of
video-opname, in wedstrijdkledij van RSC-Tienen waar nodig. Deze zijn bedoeld voor publicatie op
onder meer de SB Management website en/of andere media. De rechten van deze publicaties, foto’s,
video’s en interviews zijn uitsluitend eigendom van SB Management, maar mogen gebruikt worden
door een winnende atleet en door RSC-Tienen, zonder dat deze dit gebruikrecht kunnen verkopen,
doorgeven, verhuren, verpachten of vervreemden op welke wijze dan ook.
Zowel RSC-Tienen als SB Management mogen publiciteit maken voor deze prijs, waarbij beide
partijen telkens vernoemd of vermeld worden.

Procedure van uitkering
ste
de
de
1. Een competitielid van RSC-Tienen haalt een 1 , 2 , of 3 plaats op een bovengenoemd BK
2. RSC-Tienen maakt binnen de 3 dagen een factuur voor de sponsoring van deze prijs aan SB
Management
3. SB Management schrijft dit bedrag binnen de 4 dagen daarna over aan RSC-Tienen
4. RSC-Tienen keert deze prijs binnen de 7 dagen daarna uit aan het competitielid
5. Eerste huldiging + interviews + foto’s, ..: binnen de 15 dagen na het behalen van de BK-plaats
6. Officiële huldiging (bv. kaas-en wijnavond): ten laatste op 31 oktober van het jaar van de
uitkering
Veel succes!
Tienen, 1 januari 2008,

Jan Roel van Rhee
Zaakvoerder SB Management

vertegenwoordiger RSC-Tienen

