VOOR RENNERS EN RENSTERS UIT OOST-VLAANDEREN
Beste renner/renster
Al gehoord van de Vlaamse Interprovinciale Meeting? De wat…?
Dit is een omniumwedstrijd op een open wielerbaan waaraan provinciale selecties deelnemen. Per
provincie mogen slechts 4 jongens en 1 meisje per leeftijdscategorie deelnemen. Dat zijn er niet zo
veel hé maar het is wel volop vakantie, dus waarom je kans niet wagen?
Heb je deze winter al eens deelgenomen aan één van de meetings in het Vlaams Wielercentrum in
Gent of misschien zelfs al eens aan het Belgisch Kampioenschap aspiranten? Fijn, ervaring op de
piste is een pluspunt.
Heb je nog nooit meegedaan aan een meeting en wens je eens deel te nemen aan meeting kan dit
mogelijks op deze meeting. Zo’n buitenpiste is veel minder steil en je rijdt er gewoon op met dezelfde
fiets als waarmee je deelneemt aan de wedstrijden op de weg? Handig hé. Word je niet geselecteerd
omwille van té veel interesse, geen nood, waag dan je kans op één van de vele andere meetings die
deze zomer in het gehele land worden georganiseerd. Check it out via de site van Wielerbond
Vlaanderen.
Wil je deel uit te maken van de provinciale selectie, dan graag je reactie naar ovl.aspirant@gmail.com
tegen uiterlijk zaterdag 18 juli 2015 om 20u ’s avonds.
Naam: ……………………………………………………
UCI-code: BEL19…………………………………………
CLUB:……………………………………………………………
Stelt zich kandidaat om deel te nemen aan de Vlaamse Interprovinciale Meeting (23 juli)
Heeft reeds meegedaan aan:
Meeting(s) in Blaarmeersen Gent of Kuipke Gent ²
Meeting(s) op een buitenpiste in België ²
Heeft wel piste-ervaring maar nooit deelgenomen aan meetings ²
Heeft geen piste-ervaring maar wel geïnteresseerd om deel te nemen ²

² Laat bij je reactie weten wat van toepassing is

PRAKTISCH
Wanneer?
Donderdag 23 juli om 18u, inschrijvingen beginnen om 17u
Plaats?
Wielerbaan Den Reggel Zemst-Elewijt, Driesstraat in 1982 Elewijt
Fiets?
Gewone wegfietsen (dus geen pistefietsen), rekening houdende met reglementering
maximumversnelling en velghoogte
Aantal renners?
Per provincie en per leeftijd 4 jongens en 1 meisje
De geselecteerden van Oost-Vlaanderen worden ten laatste maandag 20-07-2015 verwittigd.
Klassementen?
Zowel individueel als ploegenklassement
Bij gelijke stand in het individueel klassement telt de baanronde
Bij gelijke stand in het ploegenklassement telt het aantal eerste plaatsen, daarna het
ploegenklassement bij de puntenkoers
Programma?
Baanronde – Temporonden – Positieve afvalling – Scratch – Puntenkoers
Bij elke groepsdiscipline wordt een aanloopronde gereden
Alle meisjes rijden samen in 1 reeks met aparte klassementen per leeftijd
Let op, de sportpas wordt voor deze meeting ingevuld, zorg dus dat je die bij hebt net als je
vergunning. Het is wel zo dat de meeting op een open wielerbaan niet meetelt voor het maximaal
toegestane proeven per week (2) noch voor het maximum aantal wedstrijden per jaar (35). Dat wil

zeggen dat wie deelneemt aan het Kampioenschap van Vlaanderen op 21 juli 2015 én deelneemt aan
deze pistemeeting op 23 juli 2015 mag deelnemen aan een wegwedstrijd het weekend erop
(bijvoorbeeld St.-Maria-Lierde op 26 augustus 2015).

