Oost-Vlaamse laureaatschappen
Provinciaal Trekcup MTB Challenge laureaatschap: (2019)
Iedereen mag deelnemen aan de Oost-Vlaamse TREKCUP MTB CHALLENGE 2019 van Cycling Vlaanderen O-Vl. De niet-vergunninghouders kunnen deelnemen met een dagvergunning, met verzekering BA &
persoonlijke ongevallenverzekering. (Dagvergunning + € 2.00)
De sportdrank, het fruit en de versnapering in de bevoorradingspost(en) krijgen de deelnemers er gratis
bij. Aan de aankomst staan afspuitinstallaties ter beschikking om de fietsen te reinigen, en overal zijn
kleedkamers met wasgelegenheid voorzien.
Is laureaat”, de wielertoerist(e) die slaagt in minimum 25 mountainbiketochten op de Oost-Vlaamse
kalender van 1 maart tot 31 december.
Het Trekcup Challenge laureaatschap omvat 3 onderscheidingen:
➢ BRONS : deelnemen aan minimaal 25 challlenges
➢ ZILVER : deelnemen aan minimaal 30 challlenges
➢ GOUD : deelnemen aan minimaal 35 challlenges
✓ Op elke organisatie dient men zijn vergunning te laten scannen om in aanmerking te komen voor
dit laureaatschap. Per dag komt één tocht in aanmerking voor dit laureaatschap.
✓ Al de laureaten ontvangen tijdens de Happening op vrijdag 21 februari 2020 in feestzaal de
Steenput, Berg 11 te Balegem een herinnering tts.18.30u & 21.30u.
✓ De laureaten die wensen kans te maken op één van de hoofdprijzen moeten persoonlijk aanwezig
zijn op de prijsuitreiking tijdens de Happening. Zij komen dan in aanmerking voor een Trekmountainbike of een ander waardevol geschenk. De hoofdprijzen worden verloot om +/- 21.30 u.
✓ Alle herinneringen dienen er - al dan niet persoonlijk - afgehaald te worden.
✓ De Kidshappening start om 19.00u.

Ename kalender:
Dit zijn organisaties die in 2019 ingericht worden en waar ” Ename” abdijbier wordt geschonken.
De kalender gaat van januari tot eind december. (dit jaar nog uitzonderlijk van maart tot eind december)
Alle totaal-organisaties (cyclo & VTT) komen in aanmerking. Uitzonderingen zijn mogelijk.
Er wordt een gratis Ename-biertje - of andere consumptie- voor elke deelnemer voorzien op deze tochten.
Tarief: leden 5 euro - dvg + 2 euro.
➢ Alle “Ename” tochten tellen mee voor de Topclub.
➢ De brouwerij zorgt elk jaar voor een geschenk aan de laureaten.
➢ De PCR verloot waardevolle prijzen waaronder een MTB onder de Ename-laureaten op de
Happening in 2020.
➢ Al de laureaten ontvangen tijdens de Happening op vrijdag 21 februari 2020 in feestzaal de
Steenput, Berg 11 te Balegem een herinnering tts.18.30u & 21.30u.
➢ De laureaten die wensen kans te maken op één van de hoofdprijzen moeten persoonlijk aanwezig
zijn op de prijsuitreiking tijdens de Happening. Zij komen dan in aanmerking voor een Trekmountainbike of een ander waardevol geschenk. De hoofdprijzen worden verloot om +/- 21.30 u.
➢ Alle herinneringen dienen er - al dan niet persoonlijk - afgehaald te worden.

Provinciaal laureaat:
Is provinciaal Laureaat, de wielertoerist(e) die slaagt in minimaal dertig (30) Oost-Vlaamse organisaties van
17 februari tot 31 december. Organisaties voor het Peloton tellen niet mee voor dit laureaatschap.
Voor dit laureaatschap en de topclubklassering komt elke organisatie maar één keer in aanmerking.
➢ De PCR verloot waardevolle prijzen waaronder een fiets of MTB onder de provinciale laureaten op
de Happening in 2020.
➢ Al de laureaten ontvangen tijdens de Happening op vrijdag 21 februari 2020 in feestzaal de
Steenput, Berg 11 te Balegem een herinnering tts.18.30u & 21.30u.
➢ De laureaten die wensen kans te maken op één van de hoofdprijzen moeten persoonlijk aanwezig
zijn op de prijsuitreiking tijdens de Happening. Zij komen dan in aanmerking voor een fiets of een
ander waardevol geschenk. De hoofdprijzen worden verloot om +/- 21.30 u.
➢ Alle herinneringen dienen er - al dan niet persoonlijk - afgehaald te worden.

Provinciaal kids laureaat:
Om provinciaal kidslaureaat te worden moeten er 25 kidsorganisaties gefietst worden "tussen 1 maart en
31 december". Enkel de deelname in groep komt in aanmerking.
De kids-challenge is voorbehouden voor de jeugd van 7 tot 14 jaar. Als men de leeftijd van 15 jaar bereikt,
komt men niet meer in aanmerking. De inschrijving, die gratis is, gebeurt uitsluitend aan de kidsinschrijving.
Enkel de kids zonder vergunning dienen een dagvergunning van twee euro te betalen.
➢ De PCR verloot waardevolle prijzen waaronder een MTB onder de provinciale laureaten op de
Happening in 2020.
➢ Al de laureaten ontvangen tijdens de Happening op vrijdag 21 februari 2020 in feestzaal de
Steenput, Berg 11 te Balegem een herinnering tts.18.30u & 21.30u.
➢ De laureaten die wensen kans te maken op één van de hoofdprijzen moeten persoonlijk aanwezig
zijn op de prijsuitreiking tijdens de Happening. Zij komen dan in aanmerking voor een MTB of een
ander waardevol geschenk. De hoofdprijzen worden verloot om +/- 21.30 u.
➢ Alle herinneringen dienen er - al dan niet persoonlijk - afgehaald te worden.

Er zijn dit jaar ook nog twee overgangslaureaatschappen, nl het vtt zomerlaureaatschap en het kids
zomerlaureaatschap.
PROVINCIAAL KIDS ZOMERLAUREAAT
Om provinciaal kidslaureaat te worden moeten er minstens 13 kidsorganisaties gefietst worden.
Deelname aan de Fiets- en MTB Happening in Oostakker is verplicht. D
PROVINCIAAL ZOMERLAUREAAT VTT
Wie tijdens het zomerseizoen aan respectievelijk 15 veldtoertochten, waaronder verplicht de Fiets- en MTB
Happening in Oostakker deelneemt, wordt zomerlaureaat VTT. Om bovendien in aanmerking te komen
voor de prachtige naturaprijzen dient de laureaat persoonlijk aanwezig te zijn op de prijsuitreiking van de
Fiets & MTB Happening in Oostakker.

