INTERN REGLEMENT BREUGHELHOFPRONOSTIEKERS
1)

NAAM EN VESTIGING VAN DE VERENIGING

–
–

De vereniging staat bekend onder de noemer 'Breughelhofpronostiekers'.
Het lokaal is Café Breughelhof, gelegen te 'Ruddervoordsestraat 44 8210 Zedelgem'.

2)

BEST OF THREE

–
–
–
–

De Best of Three bestaat uit Giro d'Italia, Tour de France & Vuelta d'Espagna.
De pronostieken dienen altijd voor 12u, op de vermelde datum binnen te zijn, tenzij anders vermeld.
Er wordt gespeeld met ploegen van 10 renners en 2 reserves.
Er mogen maximum 20 ploegen/deelnemer worden gespeeld, en de formulieren moet persoonlijk
worden binnengebracht.
Rugnummer heeft voorrang op de naam.
Indien meerdere renners dezelfde familienaam delen, dient de voornaam erbij te staan, zo niet, hanteren
we de alfabetische volgorde van de voornamen.
De prijs per ploeg bedraagt €5.
90% van de totale inleg wordt uitbetaald, de overige 10% dient voor de werking van de vereniging, en
de aankoop van naturaprijzen.
Uitbetaling vindt plaats ten vroegste 2 weken na het einde van een ronde.
Klachten dienen binnen de twee weken na het einde van een ronde binnen te zijn.
De uitslag van Het Nieuwsblad telt en heeft altijd voorrang.
Verdere reglementen betreffende ritten, nevenklassementen en uitbetaling worden per ronde opgesteld
en ter beschikking gesteld ten laatste 1 week voor de start van de ronde in kwestie.
Op het einde van het seizoen, wordt het algemeen klassement kenbaar gemaakt, d.w.z. wie deelneemt
voor het algemeen klassement, dient telkens dezelfde ploegnaam te hanteren.
De Best of Three word afgesloten met receptie en bijhorende naturaprijsuitreiking, waarvan de datum
steeds 1 week na de Vuelta wordt bekendgemaakt . (reglement i.v.m. uitreiking : zie punt 4)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3)

PRONOSTOUR

–

De Pronostour bestaat uit een vooraf opgestelde kalender van klassiekers en ééndagskoersen, die steeds
ter beschikking wordt gesteld in het lokaal.
De pronostieken dienen altijd voor 12u, op de vermelde datum binnen te zijn, tenzij anders vermeld !
Er wordt gespeeld met ploegen van 4 renners en 1 reserve.
Indien meerdere renners dezelfde familienaam delen, dient de voornaam erbij te staan, zo niet, hanteren
we de alfabetische volgorde van de voornamen.
De prijs per ploeg bedraagt €1,50.
Verdeelsleutel als volgt : 1 : €1 / 2 : €0.20 / 3 : €0.10 / werking : €0.20 telkens te vermenigvuldigen
met het aantal gespeelde ploegen.
Uitbetaling vind plaats ten vroegste 1 week na het einde van een wedstrijd.
Klachten dienen binnen de week na de wedstrijd binnen te zijn.
De uitslag van Het Nieuwsblad telt en heeft altijd voorrang.
Op het einde van het seizoen, wordt het algemeen klassement kenbaar gemaakt, d.w.z. wie deelneemt
voor het algemeen klassement, dient telkens dezelfde ploegnamen te hanteren.
De Pronostour word afgesloten met een receptie en bijhorende naturaprijsuitreiking, waarvan de datum
steeds in 1 week na Parijs-tours wordt bekendgemaakt, ( reglement i.v.m. uitreiking : zie punt 4)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4)

NATURAPRIJSUITREIKING

–

Op de naturaprijsuitreiking dient steeds minimum 1 persoon op wie het formulier spreekt aanwezig te
zijn, d.w.z. dat er geen prijzen worden meegegeven aan personen die niet vernoemt zijn op het
formulier !
In geval van overmacht, behoudt het Bestuur zich het recht te beslissen.
Zowel voor de Pronostour als voor de Best of Three worden 35 naturaprijzen voorzien en 10 prijzen
die verloot worden onder de aanwezige pronostiekers.

–
–
5)
–

BESTUUR & AKKOORD
het Bestuur behoud altijd het recht tot het nemen van beslissingen i.v.m. de werking van de vereniging,
en het behandelen van klachten.
Leden die deelnemen aan de pronostiekwedstrijd verbinden zich akkoord te gaan met dit reglement,
alsook dit reglement 100% te volgen.

