
Regelmatigheidsklassement U17 (geboortejaar 2006 – 2007)
Zwevegem – Kortrijk 2022

De Marcel Kint Jeugdcup wordt verreden op volgende wedstrijden:

Heestert 06/03/2022
Aalbeke 14/05/2022
Zwevegem Kreupel 26/05/2022
Zwevegem Vitori 28/05/2022
Otegem 04/06/2022
Moen 25/06/2022
Kooigem 02/08/2022
Heestert 13/08/2022
Sint-Denijs 08/10/2022

de Strijdlust:

Tijdens elke wedstrijd zal er in ronde 2, 4 en 6 een tussensprint zijn met premies 
geschonken door Notaris Dirk Declercq te Zwevegem. Voor de 1e – 20 euro / de 2e – 10 
euro / de 3e – 5 euro. De plaatsen van alle tussensprints over alle wedstrijden worden 
bijgehouden en verwerkt tot de top 3 van de ...laat ze ons noemen….de vroege aanvallers,
de strijdlustigen,…. De punten die verdient worden voor het klassement worden als volgt
opgesteld: de 1e krijgt 4 pt., de 2e krijgt 3pt. en de 3e krijgt 2pt. 
Dit klassement staat los van leeftijd.
Het prijzengeld in dit nevenklassement bedraagt 300 euro. De winnaar van de 
SuperSprint krijgt 150 euro, de 2e 100 euro en de 3e 50 euro. Bij een ex-aequo in dit 
klassement wordt de pot gelijkwaardig verdeeld over het aantal renners die ex-aequo 
gerangschikt worden op de eerste plaats. Twee voorbeelden die dit even duidelijk maken:
er zijn 2 renners die plaats 1 bekleden, dan krijgen zij elk 125 euro, de derde krijgt 50 
euro. Zijn er 4 renners ex-aequo op de eerste plaats, dan krijgen deze 4 renners elk 75 
euro.

Marcel Kint Jeugdcup:

Bij een deelname aan minimaal 6 van de 9 bovenvermelde wedstrijden krijgt de renner 
automatisch recht op een plaats in het eindklassement. Er wordt per geboortejaar een 



afzonderlijk klassement opgemaakt, dus zowel voor renners uit geboortejaar 2006 en 
geboortejaar 2007. Het tussentijds klassement zal voor beide categoriën enkele dagen na 
de wedstrijd consulteerbaar zijn op de website www.marcelkintclassic.be => jeugdcup.

Elke renner die start aan de wedstrijd krijgt 10 punten. Verdere verdeling per 
geboortejaar op basis van de officiële uitslag opgemaakt door Cycling Vlaanderen gaat als 
volgt: 1e krijgt 20punten, de 2e 19 punten, de 3e 18 punten,….de 20e krijgt het laatste 
punt. Vermeld worden op de uitslag als DNF geeft geen recht op punten. Bij gelijkheid 
aan punten in het eindklassement zal de renner met het meest aantal deelnames de 
voorrang genieten. Is er daar ook een ex-aequo dan wordt er gekeken naar de individuele
plaats binnen de eerste gezamenlijke wedstrijd. Bv er is een ex-aequo op plaats 5 
(geboortejaar 2006) tussen renner A en B na 9 wedstrijden (dus ze reden alle wedstrijden
mee). Dan bepaalt de plaats in de wedstrijd te Heestert op 6 maart de finale plaats in het 
eindklassement. Als renner B in Heestert de 7e eindigt en renner A de 14e dan krijgt 
renner B de 5e plaats toegewezen in het eindklassement en renner A het prijzengeld voor
de 6e plaats in het eindklassement. Mochten renner A en B slechts 6 wedstrijden hebben 
gereden wordt er gekeken naar die eerste wedstrijd waar ze allebei aan de start stonden, 
die bepaalt dan de rangorde in het eindklassement. 
 
Na de wedstrijd vragen we de 1e van geboortejaar 2006 en de 1e van geboortejaar 2007 
binnen die wedstrijd aan het podium voor een Marcel Kint Jeugdcup foto die nadien op 
zowel website als sociale media zal gedeeld worden. Na de eerste wedstrijd zullen dan 
ook de leiders van het klassement aan bod komen op website en sociale media.

Het prijzengeld is voor geboortejaar 2006 en 2007 identiek.
1/ 200   2/ 150   3/ 100   4/ 75   5/ 60   6/ 55   7/ 50   8/ 45
9/ 40   10/ 35   11/ 30   12/ 25   13/ 20   14/ 15   15/ 10

Alle organisatoren van de wedstrijden, de deelnemers en alle Zwevegemse + Kortrijkse 
renners worden uitgenodigd op een sportavond in het najaar 2022. Correspondentie 
gebeurt hierover later per e-mail. 

http://www.marcelkintclassic.be/

