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Vlaams kampioenschap FROS Biatlon  

Wedstrijdreglement 
 

Artikel 1. Biatlon in de Vlaamse provincies 

In 2020 organiseert FROS Multisport Vlaanderen 4 biatlonwedstrijden, vooral in samenwerking met schietclubs 

aangesloten bij FROS: 

-Antwerpen, Schoten (zaterdag 8 augustus). Discipline: aflossing. 

-Limburg, Maasmechelen (zaterdag 18 juli): in samenwerking met Recreatieve SchuttersVereniging Limburg. 

Discipline: ploegproef. 

-Oost-Vlaanderen, Oordegem (zaterdag 9 mei – afgelast vanwege coronavirus → nieuwe datum volgt): in 

samenwerking met Sint Hubertusgilde Oordegem en The Shooting Gallery Aalst. Discipline: massastart. 

-West-Vlaanderen, Beveren-Leie (zaterdag 19 september): in samenwerking met Sint-Hubertusschutters 

Beveren-Leie. Discipline: individuele proef. 

Op iedere wedstrijd organiseert FROS een andere biatlondiscipline (aflossing, individuele proef, massastart en 

ploegproef). 

Artikel 2. Klassement 

Er is een afzonderlijk klassement voor mannen en vrouwen, waarbij de 5 beste mannen en 5 beste vrouwen van 

het eindklassement gehuldigd worden. 

De algemene rangschikking van het Vlaamse kampioenschap FROS biatlon wordt gemaakt door optelling van de 

behaalde plaatsen in de 4 verschillende biatlondisciplines, waarbij het laagst aantal punten wint: 1 punt voor de 

eerste, 2 punten voor de tweede, drie punten voor de derde,…. 

De beste 3 van de 4 biatlonwedstrijden van een deelnemer tellen mee voor het eindklassement van de 

deelnemer. 

Bij niet-deelname aan een discipline (= niet effectief de start nemen): laatste plaats van de biatlondiscipline. 

Bij een ex-aequo in de eindtijd na een wedstrijd geeft het minst aantal gemiste doelen de doorslag, in functie 

van de uitslag van de wedstrijd en het klassement. Indien er bij deze deelnemers ook een ex-aequo is in het 

aantal gemiste doelen, krijgen de deelnemers dezelfde plaats in de uitslag en hetzelfde aantal punten voor het 

klassement.  

Bij een ex-aequo in het eindklassement geeft de klassering van de laatste discipline de doorslag. 

Artikel 3. Prijsuitreiking  

Om in aanmerking te komen voor het eindklassement is deelname aan de laatste biatlondiscipline verplicht. Op 

het einde van deze wedstrijd wordt het eindklassement opgemaakt en de laureaten gehuldigd. 

De 5 hoogst geklasseerde mannen en 5 hoogst geklasseerde vrouwen van het eindklassement worden 

gehuldigd op het einde van de laatste manche van het Vlaams kampioenschap FROS biatlon. Aanwezigheid is 

verplicht om de prijzen in ontvangst te nemen! 

 
 

  
 

  


