VBR WEST-VLAANDEREN.

Oostkamp: juni 2018.

AANGEPAST PROVINCIAAL KALENDERREGLEMENT 2018.
- Voor zowel het wielertoerisme als voor de VTT geldt, dat clubs steeds in dezelfde
kalenderweek organiseren!
- Enkel in uitzonderlijke gevallen, kan afgeweken worden van deze regel.
Een van deze gevallen is de spreiding van de organisaties.
Voor kalender 2019 worden de organisaties ingegeven op de voorziene week. Wie wil
veranderen duidt aan naar welke week hij wenst te veranderen.
(via mail naar Herman & Julien)
Het bestuur zal dan in overleg met de clubs bekijken of dit haalbaar is.
- Clubs die meerdere weekends organiseren duiden hun voorkeurweekend aan in volgorde
met A, B, C. maar zullen in elk geval op hun week blijven met organisatie A.
- Clubs mogen wel in onderlinge afspraak van week verwisselen. Maar moeten dit eveneens
melden aan de verantwoordelijken via mail.
- Nieuwe clubs, niet organiserende clubs die wensen te organiseren nemen een vrije datum
of een datum van een club die volgens het kalenderreglement teveel organiseert.
- In bijlage krijgen de clubs een voorlopige kalender 2019, waarin de kalender 2018 is
omgezet naar 2019, rekening houdend met de verschuiving der feestdagen en
aanpassingen gevraagd door de clubs.

A.

WIELERTOERISME.

- KALENDERREGLEMENT.
1. Alle West-Vlaamse VBR clubs met minstens 10 VBR leden mogen organiseren.
2. Nieuwe VBR clubs of bestaande VBR clubs die vroeger nooit organiseerden moeten eerst
een organisatietoelating aanvragen aan het provinciaal bestuur.
3. In het weekend en op feestdagen zijn er 2 ritten per dag toegelaten in de provincie, met
uitzondering van de weekends der provinciale “Openings- en Sluitingsritten”.
Met het huidige aantal clubs, heeft iedere club daardoor recht op 2 organisatiedagen
in het weekend of feestdagen.
4. De organisatie van een club in het weekend, heeft voorrang op de organisatie van een club
die op een feestdag organiseert, zelfs als die feestdag naar het weekend verschuift!
5. Op weekdagen wordt slechts één rit per dag toegelaten.
Met het huidige aantal clubs, geeft dit dat iedere club het recht heeft op 2 verschillende
organisatiedagen in de week, op dinsdag, woensdag of donderdag. Maandag en vrijdag
worden voorbehouden als off-day.
6. Dezelfde ritomloop mag slechts éénmaal per jaar georganiseerd worden!
7. Vallen buiten deze regels:
- BRM, BRB en Eurodax ritten, daar ze slechts een zeer beperkt aantal wielertoeristen
aanspreken.
- “Gent-Wevelgem” en “De Kroenkel Brugge” die gelden in West-Vlaanderen als 2
bevoorrechte organisaties, dit wegens hun grote nationale en internationale bekendheid.
- Als er binnen een straal van 30 km geen andere VBR rit voorkomt.
8. Sterritten zijn niet bewegwijzerd, andere wel!
9. Er kunnen ook zuivere GPS ritten worden georganiseerd. Reglement op website.
10. Organisaties die gebruik maken van uitgepijlde routes, door de provincie of andere
instellingen, moeten een papieren routebeschrijving ter beschikking stellen.
Anders worden ze beschouwd als een sterrit. De deelnameprijs is dan 1,00 €.
11. Tegen 10 augustus 2018, moeten de clubs, die willen veranderen van datum hun
aanvraag ingeven op de website van VBR: www.vbr-vlaanderen.be

De ultieme datum voor ingave van alle organisaties is vrijdag 20 augustus 2018.
Daarna kunnen geen verbeteringen meer door de clubs ingegeven worden, enkel nog langs
de provinciale kalender verantwoordelijke: Herman Van Leeuwe.
11. Als die regels niet gevolgd werden beslist het “Provinciaal Bestuur.
12. Als er diverse aanvragen voor dezelfde dag zijn, krijgt die club de voorrang die in 2018
gescand heeft, de uitslag direct heeft doorgestuurd en de bijdragen voor de niet- aangeslotenen
regelmatig betaald heeft.
Ook geldt volgende rangorde van de ritten.
1. De zelf uitgepijlde rit.
2. De uigepijlde rit met bordjes van provincie of andere instelling.
3. Rit die meerdere malen per jaar, tegen het reglement in, gereden wordt.
4. Sterrit.
- PRAKTISCHE TOEPASSING:
Om open plaatsen in de kalender te vermijden, mogen de clubs meer ritten aanvragen dan het
toegelaten aantal volgens het reglement, maar ze verliezen die, als nieuwe clubs of clubs met
minder organisaties die datum vragen.
Moesten alle club de hun volgens het kalenderreglement toegewezen ritten organiseren,
dan hadden we de ideale kalender.
Spijtig genoeg organiseren de meeste enkel in de weekends, zodat we in de week meestal
naar dezelfde clubs moeten gaan rijden!!!!
Clubs maakt gebruik van uw recht om ook 2 ritten in de week te organiseren!
- VOORLOPIGE GOEDKEURING DER KALENDER.
De “Provinciale Verantwoordelijke Kalender” overloopt de kalender en ziet na of het
kalenderreglement nageleefd werd en alles juist ingegeven.
Bij teveel aan organisaties op een dag, vervallen deze der clubs die boven hun toegelaten aantal zitten!
Zijn beide clubs nog niet over hun aantal of beiden er over, dan wordt in volgorde gezien naar:
1. De klassering der club in het West-Vlaams clubklassement.
2. Het aantal leden der club en de aanwezigheden op de “Algemene Vergaderingen”
3. Eén “zelf uitgepijlde rit” heeft steeds voorrang op één “vast uitgepijlde” of meerde malen gereden
rit per jaar of één “sterrit”!
4. Organisaties van 2 te nabije clubs worden op eenzelfde weekend of feestdag niet toegelaten, als
een der clubs bezwaren heeft.

B.

MOUNTAINBIKE.

Bij het mountainbiken is het probleem niet hetzelfde als bij het wielertoerisme.
We passen wel dezelfde basisprincipes toe.
- In het zomerseizoen kan men een VTT inrichten afzonderlijk of samen met een wielertoeristenrit
en hoe eigenaardig ook, de zondag blijkt nog steeds de beste dag.
Daar er nog diverse vrije dagen zijn op de kalender, hopen we met de zomer challenge nog meer
nieuwe organisaties aan te trekken!
Zoals je ziet zijn er nog veel vrije weekend dagen in de zomer!
- In het winterseizoen, wordt praktisch enkel in de weekends en op feestdagen gereden.
Er zijn nog steeds enkele zondagen en zaterdagen vrij.
Clubs die meerdere malen wensen in te richten kunnen dat.
Onze Challenges blijven: “ Challenges van mountainbikers, voor mountainbikers”.
KALENDERREGLEMENT VOOR ZOMER EN WINTER VTT.
1. Alle West-Vlaamse VBR clubs met minstens 10 VBR leden mogen organiseren.

2. Nieuwe VBR clubs of bestaande VBR clubs die vroeger nooit organiseerden moeten eerst
een organisatietoelating aanvragen aan het provinciaal bestuur.
3. In principe mag er slechts 1 rit per dag in de provincie voorkomen.
Bij onderlinge toestemming kan het soms gebeuren dat er 2 zijn, maar in het eigen belang
wordt er toch beter naar een oplossing gezocht.
(Dit kan o.a. gebeuren door de verschuiving van een feestdag naar een weekenddag!)
4. Tegen 20 augustus 2018, moeten de clubs hun aanvraag ingeven op de website der
VBR: www.vbr-vlaanderen.be
Daarna kunnen geen verbeteringen meer door de clubs ingegeven worden, enkel nog langs
de provinciale kalender verantwoordelijke: Herman Van Leeuwe.
5. Vergeet: “Flanders off-road Mountainbike Cup 2019-2020” niet voor de winter VTT
en “Zomer challenge” niet voor de zomer VTT 2019.
8. Enkel als die regels niet gevolgd werden beslist het “Provinciaal Bestuur.

- VOORLOPIGE GOEDKEURING DER KALENDER.
De “Provinciale Verantwoordelijke Kalender” overloopt de kalender en ziet na of het
kalenderreglement nageleefd werd en de gegevens juist zijn ingevuld.
Normaal zijn er hier geen moeilijkheden te verwachten.
DEFINITIEVE VRIJGAVE DER KALENDER 2018.
Op de “Provinciale Algemene Kalendervergadering: 2019”op ? augustus 2018, in het Parochiaal
Centrum “ ’t Kruispunt” Markt, te Eernegem, wordt de volledige kalender besproken en kunnen
de nodige aanpassingen gebeuren.
Uitnodiging volgt later, daar anders iedereen het vergeten is!
De definitieve kalendervrijgave volgt op de “Provinciale Algemene Vergadering” in december te
Ardooie en na overleg met VWB.
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