REGLEMENT CROSSCUP 2011

1. Voor “vergunninghouders B.P.S.B”. bedraagt het inschrijvingsgeld voor
wedstrijden vermeld op de crosskalender 3 €
2. Het inschrijvingsgeld voor “niet vergunninghouders B.P.S.B.” bedraagt 5 €
3. De organisatoren dienen voor beide categorieën een bijdrage te leveren van 1
€ per deelnemer aan de “Technische Commissie Atletiek” met een maximum
van 50 € per wedstrijd.
Deze bijdrage = de som van het aantal deelnemers (vergunninghouders +nietvergunninghouders) x 1 € met een maximum van 50 €.
Deze bijdrage wordt aangewend voor sponsering van de eindlaureaten
crosscup.
4. De bijdrage dient onmiddellijk betaald te worden aan de aanwezige
penningmeester van de technische commissie of aan een ander bestuurslid van
deze technische commissie.
Indien door onvoorzienbare omstandigheden de betaling niet direct kan
gebeuren, dient dit bedrag zo spoedig mogelijk gestort te worden op de
rekening van de Technische Commissie Atletiek met als rekeningsnummer :
413-6140361-27.
5. Voor wat betreft de “niet vergunninghouders” wordt er een aparte
inschrijvingslijst opgesteld = “ééndagsverzekering (formulier S6)” welke
nadien wordt verstuurd naar het secretariaat (penningmeester) van de
B.P.S.B.vzw, Boomsesteenweg 180, 2610 Wilrijk
6. De categorieën worden onderverdeeld in :
Dames (3 reeksen) = seniors – 35, vet A 35-44, vet B + 45
Heren (4 reeksen) = seniors – 40, Vet A 40 – 49, vet B 50 – 59, Vet C + 60
De organisatoren welke deel uit maken van de crosscup dienen deze
leeftijdscategorieën te respecteren.
7. Volgens het huishoudelijk reglement van de B.P.S.B. is de geboortedatum
bepalend voor de indeling van de categorieën en niet het geboortejaar.
8. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement van de crosscup moet de
atle(e)t(e) aan een minimum aantal veldlopen deelnemen en aankomen = à
rato van het aantal crossen – 3 wedstrijden. Ingeval van ernstige blessure kan
door de technische commissie een ander beslissing genomen worden.
9. Dat zowel voor een gewone wedstrijd als voor het eindklassement van de
crosscup elke atle(e)t(e) “vergunninghouder B.P.S.B.” in aanmerking komt
voor de eerste plaats (mensen van de geïntegreerde politie en
veiligheidsdiensten)
10. De technische Commissie Atletiek bepaalt wat aan de eindlaureaten zal
worden overhandigd hetzij prijzen in natura , hetzij waardebons.

11. De datum uitreiking van de crosscup zal zo spoedig mogelijk geschieden en
steeds in het begin van het nieuwe crosscupseizoen. De uitreiking van de
crosscup kan ook gebruikt worden als promotie voor nieuwe organisaties van
crossen. De juiste datum zal meegedeeld worden op de eerste wedstrijd van
het nieuwe seizoen. Deze datum staat steeds vermeld op de nieuwe
crosskalender.
12. De eerst geklasseerde politieman en politievrouw (operationele leden van de
geïntegreerde politie) in de categorie senior van de laatste volledig afgewerkte
crosscup zijn automatisch geselecteerd voor het vierjaarlijks Europees
Kampioenschap cross country van de USPE.
Goedgekeurd door de voltallige raad van de Technische Commissie Atletiek

