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Geachte,
Hierbij vindt u de nodige informatie voor de aanvraag van een organisatie tijdens het zomerseizoen 2020 en het
daarop volgende winterseizoen, 2020 – 2021.
Enkel de clubs die in orde zijn met het doormailen van de dagrijders naar de Cyv, en de betaling ervan komen in
aanmerking om in 2020 te organiseren. Ook moeten “clubs” in orde zijn wat het aantal leden betreft.
Bij deze uitnodiging vindt u het formulier om uw organisaties voor de zomerperiode 2020 en de daarop volgende
winterperiode aan te vragen. (oktober 2020/ februari 2021)
U vindt er tevens het winter VTT en cyclo voorontwerp. Dit moet het u als (winter) VTT-organisator, gemakkelijk
maken om de juiste datum te vinden waarop u (normaal) kan organiseren.
Een cycloritje wordt gekoppeld aan uw vtt organisatie.
Er kunnen maximum twee vtt / cyclotochten per dag in de provincie worden georganiseerd. Maar nooit twee in
hetzelfde gewest.
Een kidstocht (vtt in de winter) kan, maar is niet verplicht.
Variabele data ( feestdagen) hebben geen voorrang op het weekend.
Als beide organisaties samenvallen ( in hetzelfde gewest) moeten de clubs tot een akkoord komen. Zo niet zal de
PCR een beslissing nemen.
-

Alle aanvragen voor de zomerperiode moeten voor 5 september door ons ( johan.lanckriet@scarlet.be )
worden ontvangen.

-

Alle aanvragen voor de winterperiode moeten voor 5 september door ons ( chris.vdm@skynet.be )
worden ontvangen.

De organisatoren van zowel VTT als cyclo zullen zich aan de richtlijnen in het vtt lastenboek houden.
VTT Lastenboek aanvragen via chris.vdm@skynet.be
De kalendervergadering zal doorgaan in Feestzaal de Steenput 11, Berg te Balegem (Oosterzele) op donderdag 19
september om 19.30 uur.
De PCR legde enkele data vast voor het zomerseizoen 2020 en de winterperiode voor 2020- 2021.
Het voorstel voor de zomerkalender 2020 en de winterperiode 2020-2021 vindt u in de bijlage.

INFORMATIE:
Een Toprit (35-, 50-, 75-, 100-, 150 km) kan georganiseerd worden op een zaterdag of zondag. (Geen
tweedaagse)
De toprit 150 km kan georganiseerd worden in samenwerking tussen 2 of 3 clubs. Bijkomende startplaatsen is
eveneens een andere mogelijkheid. De topritten 150 km worden nog enkel op zaterdag ingericht.
Organisatoren van de topritten 75, 100 of 150 km dienen verplicht een bijkomende fietstocht met een beperkt
aantal km op de kalender in te schrijven, wel enkel in het kader van die topritten. Deze organisatie valt buiten het
maximum van het toegelaten aantal organisaties per club.
Wanneer de topritten georganiseerd worden mogen er ook andere fietstochten op de kalender geplaatst
worden. Eventueel in combinatie met een toprit.
Bij de organisaties van de topritten mag bijkomend een kidstocht ingericht worden over een afstand van ca. 25
km cyclo of 15 km vtt.
Ter bescherming van de organisatoren laten wij in Oost-Vlaanderen per dag slechts 1 organisatie van 150 km of
meer toe.
Een Oost-Vlaamse club mag maximum 2 cluborganisaties op de zomerkalender 2019 plaatsen. De clubs mogen
daar bovenop wel een toprit en een weekdagfietstocht organiseren. Slechts 1 organisatie per weekdag is
toegelaten.
Wanneer een Toprit niet is ingevuld in het gewest mag deze door een club worden ingevuld, ook al zit die club
reeds aan het maximum van toegelaten organisaties.
Voor de weekdagfietstochten mag de inschrijvingsperiode vrij doorlopen. (zowel voor- als namiddag )
Tweede startplaatsen worden toegestaan voor weekdagfietstochten.
Een weekdagfietstocht mag de 60 km niet overschrijden, er een van 30 of 35 km bij voorzien is sterk aanbevolen.
PERMANENTEN
Deze worden in 2020 niet meer in de kalender opgenomen.
LABELS / ENAMEKALENDER
Vanaf 2020 spreken wij over de “Enamekalender”. Uiteraard dienen de kandidaten te voldoen aan de
voorwaarden van de richtlijnen.
CLASSIC
Deze organisaties zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden. Clubs welke in 2020 een classic wensen te
organiseren kunnen dit tot 1 oktober melden via het bijgevoegde aanvraagformulier aan de secretaris van de
PCR. Wij vragen aan de nieuwe kandidaten een motivatiebrief toe te voegen aan het aanvraagformulier. Enkel na
goedkeurring door de PCR zal de organisatie in de classickalender worden opgenomen.
KIDS
Deze tochten kunnen georganiseerd worden in het kader van een bestaande organisatie. Deze organisaties
moeten beantwoorden aan de voorschriften voorzien in het provinciale reglement. Ze kunnen enkel in groep
gefietst worden. Slechts 1 organisatie cyclo of vtt per dag wordt toegelaten. Enkel de PCR kan een afwijking
toestaan.
VTT
De meeste VTT’s in de zomer gaan door binnen het kader van een algemene organisatie met keuze tussen weg
en VTT. Maar ook zonder wegrit kan een VTT worden georganiseerd. Deze organisaties moeten beantwoorden
aan de voorschriften voorzien in het provinciale reglement en het vtt lastenboek. Er worden 2 vtt organisaties
per dag in de provincie toegelaten.
De vtt organisatie moet ook voor 15 november (zomer) en 1 april (winter) worden aangevraagd bij Vlaamse
overheid via de E-tool om opgenomen te worden in de Oost-Vlaamse kalender.
KALENDER & GEWESTEN
De aanvraagformulieren voor ALLE organisaties dienen ten laatste op 5 september 2019 gestuurd te worden
naar de secretaris van de PCR Johan Lanckriet, Hoekestraat 126A, 9910 Knesselare of johan.lanckriet@scarlet.be

DOCUMENT TARIEF EN STERREN
In de bijlage treft u ook een document aan waar u kan zien waaraan uw organisatie moet voldoen als u een hoger
inschrijvingstarief vraagt. Gelieve dit document samen met uw aanvragen naar de PCR secretaris te mailen.
PROVINCIALE KALENDERVERGADERING
Deze gaat door in feestzaal de Steenput 11, Berg te Balegem op donderdag 19 september.
Aanvang: 19.30 uur.
In de bijlage vindt u de lijntjeskalender. Dit moet het u gemakkelijk maken bij het invullen van de
aanvraagformulieren.
Vóór deze Provinciale Kalendervergadering sturen wij u het aangepast ontwerp van de kalender 2020 toe. U kunt
met sommige organisatoren al eens bellen en overleg plegen om eventueel van datum te verwisselen en tot een
akkoord te komen. U mag ons dit altijd laten weten.
Op 19 september wordt de kalender definitief samengesteld.
Na de kalendervergadering zullen de clubverantwoordelijken hun organisaties nog NIET zelf moeten invoeren.
Vanaf 10 oktober wordt van de clubverantwoordelijken verwacht dat ze hun organisaties nazien welke werden
opgenomen en ingevoerd in de kalender 2020 op de website van Cycling Vlaanderen
www.cyclingvlaanderen.be en dit ten laatste tot 20 oktober. Daarna kan niet meer gewijzigd worden.
Wij vragen u dan de gegevens te willen nakijken. Treft u een fout telefoonnummer of verkeerd startuur of wat
ook aan, laat het zo vlug mogelijk schriftelijk weten aan het secretariaat en de voorzitter PCR. Na 20 oktober
worden geen aanpassingen of verbeteringen meer aanvaard. De clubs zijn dus verantwoordelijk, niet de PCR
secretaris!
Wijziging in de loop van het seizoen van een nieuw lokaal of startplaats, kunnen wij wel aanvaarden maar dat
dient u zo spoedig mogelijk via e-mail te melden aan het PCR secretariaat.
In bijlage vindt u het aanvraagformulier.
Uiteraard mag u vrij copies nemen van deze formulieren.
Per organisatie of formule dient u een afzonderlijk formulier in te vullen.
FIETS- EN MTB HAPPENING.
Bij gebrek aan kandidaten en met het nieuwe systeem van jaarkalenders en laureaatschappen zal deze niet meer
zal doorgaan.
In 2020 wordt de Fiets & MTB Happening vervangen door een graveltocht. Dit wordt dan de overstap van zomer
naar wintertochten. De PCR zal die dag voorbehouden voor een provinciale promotiedag.
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