REGLEMENT 2020-2021
1. Telenet Superprestige wordt georganiseerd onder de vorm van een regelmatigheidscriterium,
waarvoor volgende acht wedstrijden in aanmerking komen : Gieten (NL), Ruddervoorde (B), Niel (B),
Merksplas (B), Boom (B), Gavere (B), Heusden-Zolder (B), Middelkerke (B).
2. Iedere organisatie binnen Telenet Superprestige organiseert een mannen én vrouwenwedstrijd.
In elke categorie zijn er als volgt punten te verdienen: 15 punten aan de eerste, 14 punten aan de
tweede, 13 punten aan de derde, 12 punten aan de vierde, 11 punten aan de vijfde en zo verder tot 1
punt aan de vijftiende.
De officiële uitslag, opgemaakt volgens de UCI reglementering, geldt als enige maatstaf voor het
toekennen van de punten.
3. In ieder klassement van Telenet Superprestige wordt aan de hand van de gewonnen punten in de acht
wedstrijden een eindklassement opgemaakt. De veldrijder met het hoogste aantal punten in zijn
klassement wordt als laureaat van Telenet Superprestige uitgeroepen.
4. De deelnemers hebben niet de verplichting om aan alle wedstrijden van Telenet Superprestige deel te
nemen. Indien bij het opmaken van het eindklassement meerdere renners met eenzelfde aantal punten
zouden eindigen, wordt voorrang gegeven aan de renner die in de meeste wedstrijden van Telenet
Superprestige van start gegaan is. Indien aansluitend nog renners op gelijk puntenniveau staan, wordt
het voordeel gegeven aan de renner met de meeste overwinningen in de crossen van Telenet
Superprestige. Indien deze factor niet kan meespelen, zal de renner met de beste uitslag in de laatste
wedstrijd het voordeel genieten.
5. Het overkoepelende klassementsgeld in Telenet Superprestige bedraagt € 56.000, zowel voor de
mannen als voor de vrouwen. De eerste man of vrouw in het eindklassement ontvangt € 25.000, de
tweede € 12.500, de derde € 7.000, de vierde € 4.500, de vijfde € 3.250, de zesde € 2.000, de zevende €
1.000 , de achtste € 750.
6. Het desbetreffende klassementsgeld uit artikel 5 wordt pas uitbetaald als er minstens 6 wedstrijden
worden georganiseerd in het seizoen 2020-2021.
7. Indien door overmacht (zoals extreme weersomstandigheden, het uitbreken van epidemieën en een
bijhorend verbod op evenementen, stakingen, natuurrampen, aanslagen, … ) er minder dan 6
wedstrijden worden georganiseerd binnen Telenet Superprestige, dan vervalt het klassementsgeld en zal
de organisatie extra prijzengeld per wedstrijd betalen volgens de dag uitslagen van elke individuele
wedstrijd. Per wedstrijd zal dan 7.000 € verdeeld worden volgens volgend schema : de eerste ontvangt
dan 2.500 €, de tweede ontvangt dan 1.750 €, de derde ontvangt 1.000 €, de vierde ontvangt 600 €, de
vijfde ontvangt 500 €, de zesde ontvangt 300 €, de zevende ontvangt 200 € en de achtste in de uitslag
ontvangt 150 €. Alle betalingen van klassementsgelden of extra prijzengelden gebeuren pas na slot van
het seizoen.
8. In alle wedstrijden van Telenet Superprestige rijden de deelnemers met een elektronische chip. Deze
chip ontvangen de renners bij de inschrijving en dient na de finish terug ingeleverd worden in de tent die
opgesteld staat aan de aankomst. Bij het niet inleveren van deze chip zal er een bedrag ter waarde van €
125 moeten betaald.
9. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op een nog te bepalen locatie en datum. De top 5 bij zowel het
vrouwen- als mannenklassement moet verplicht aanwezig zijn op de prijsuitreiking. Wie niet aanwezig is
verzaakt aan zijn klassementsgeld of extra prijzengeld.

10. In geval van betwisting zal enkel het organisatiecomité uitspraak kunnen doen.

