tgv de 80e Gent-Wevelgem
Saint-Vélo Parochianenkoers - Grote Prijs De kleine Bassin
zondag 25 maart 2018
Reglement
1. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je:
- inwoner (man/vrouw) zijn van Wevelgem (of deelgemeenten)
- minstens 21 jaar zijn.
- NIET beschikken over een wedstrijdlicentie voor wielerwedstrijden op de weg of
de laatste 3 jaar geen wielerlicentie hebben gehad (in geen enkele bond). Voor
renners die in het verleden hebben deelgenomen aan wedstrijden die vallen onder
de categorie “elite zonder/met contract” geldt een inactiviteit van 5 volledige
seizoenen.
- De deelnemer mag de laatste 5 jaar geen top 10-plaats hebben gereden bij geen
enkele bond.
- De koersdirectie heeft het recht om deelnemers te weigeren indien zij van
oordeel is dat de deelnemer in kwestie niet als ‘wielertoerist’ of ‘amateur’
gecatalogeerd kan worden.
- medisch in orde zijn.
- ongeschoren benen hebben
2. Deelnemen mag enkel met een koersfiets. Triatlonstuur, tandem en ligfiets zijn verboden.
3. Het dragen van een valhelm is verplicht.
4. Rugnummers moeten leesbaar aangebracht worden op de trui. Spelden zullen ter beschikking
gesteld worden.
5. Bevoorrading tijdens de wedstrijd is NIET toegestaan.
6. Deelname aan de wedstrijd gebeurt op eigen risico. De organisatie kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of voor verlies, schade of diefstal van materiaal.
7. Inschrijvingsbedrag: 25€ (inbegrepen dagvergunning wielerbond, verzekering en deelname)
8. Bij één of ander geschil is enkel de koersdirectie bevoegd om hieromtrent een beslissing te
treffen. De koersdirectie is als enige bevoegd om een inschrijving tot deelname aan de
wedstrijd te accepteren of te weigeren. Bij niet naleving van dit reglement wordt de
deelnemer gediskwalificeerd, in het geval van winst wordt de titel ontnomen en een deelname
in de toekomst wordt hoe dan ook geweigerd.
9. De aanwijzingen van koersdirectie en politie dienen strikt opgevolgd te worden.
10. Alle renners wier gedragingen onderweg of in lokaliteiten zodanig zijn, dat zij aanstoot geven
aan de openbare orde of zedelijkheid of die een gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken
worden uit de wedstrijd gezet. Renners onder invloed van alcohol, drugs, enz. wordt de start
geweigerd of uit de wedstrijd genomen.
11. Indien men opgeroepen wordt voor de dopingcontrole moet men zich onmiddellijk en vrijwillig
na de wedstrijd aanbieden.
12. Wanneer tijdens de koers door de koersdirectie met de witte vlag wordt gezwaaid, wordt de
koers geneutraliseerd tot terug de witte vlag wordt gezwaaid.
13. Er wordt een maximum van 40 renners per wedstrijd toegelaten. Inschrijving is finaal als
bedrag van €25 werd ontvangen op rekeningnummer BE12 0635 7427 4892 op naam van
Gent-Wevelgem met vermelding van naam-voornaam-geboortedatum.
14. Men mag enkel deelnemen aan de wedstrijd als men akkoord gaat met dit reglement.

