Reglement “interbedrijvencross Bosduin”

TIMELESS-WOOD RACE

Inleiding
Op zaterdag 8 OKTOBER 2016 heeft de VIJFDE “Interbedrijvencross Bosduin” plaats op Bosduin.
Om alles in goede banen te leiden worden hierna enkele regels besproken:
Deelname bedrijf
De deelname aan deze veldrit kan enkel door in te schrijven via het bedrijf. Het bedrijf dat
inschrijft voor deelname aan deze veldrit moet de zetel van het bedrijf in de industriezone Bosduin
Kalmthout/ Kapellen hebben of er zijn zichtbare handelsactiviteit hebben. Tot het gebied worden
de volgende locaties gerekend:
-Helleven, -Franse weg, -Vermeirenplein, -Kwade Weide, -Onderzeel, -Galgenheiken, Brasschaatsesteenweg vanaf de grensscheiding Kapellen tot een de Kruisstraat (rond punt),--Essensesteenweg op het grondgebied Kapellen, -Industrielaan, -Energielaan
Hoe wordt de ploeg samengesteld
Een bedrijf dat aan de veldrit deel neemt dient vooraf in te schrijven. Er dienen minimum 3
renners en maximaal 5 renners te worden opgegeven, de namen van twee reserve mogen vooraf
mee opgegeven worden. Bij de inschrijving dient de betaling te gebeuren, zijnde 7 € per
ingeschreven renner.
Het bedrijf dat de renners afvaardigt, of de renner zelf, zorgt voor de kleding en materiaal
noodzakelijk om deze veldrit op een normale manier te kunnen rijden. Het is niet noodzakelijk dat
de ploeg hetzelfde is gekleed en de naam van het bedrijf draagt, het is voor het bedrijf zelf wel een
troef.
Bij de samenstelling van de ploeg dient er op gelet te worden:
-dat de renners geen atleten zijn die uitkomen in competities welke georganiseerd worden of
werden door de Kon. Belgische Wielrijdersbond of Wielerbond Vlaanderen tijdens het seizoen
2015-2016 en het seizoen 2016-2017. Uitzondering voor de aangesloten renners die uitkomen in
de categorie D (gentlemen)
Ieder bedrijf duidt een ploegverantwoordelijke aan (geen deelnemer) die ter plaatse aanwezig is
de dag zelf en kan gecontacteerd worden bij onregelmatigheden.
Organisatie veldrit
-De veldrit start om 14u15 stipt, start Helleven ter hoogte van het bedrijf Jaspers
-De afstand van een ronde bedraagt 1,5 km, er dienen 6 ronden gereden te worden (iets meer
dan een half uur wedstrijd) Opgelet !! De afstand en het aantal ronden kan nog wijzigen.
-de organisatie sluit voor deze activiteit een verzekering af conform het Koninklijk Besluit welke de
inrichting van Wielerwedstrijden op de openbare weg voorziet.

-Alle renners dienen ten minste twintig minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn
en komen tien minuten voor aanvang van de wedstrijd aan de start.
-De jurering van de wedstrijd zal gebeuren door de organisatoren met de hulp van elektronische
apparatuur zodat een volledige uitslag kan opgemaakt worden en ook de rondetijden later gekend
zijn.
-Iedere renners is verplicht een kaderplaatje voorzien van een chip aan zijn fiets vast te maken,
met strips die de organisatie ter beschikking stelt, om tijdsopname mogelijk te maken. De
organisatie kent de nummers toe en zorgt voor de distributie ervan.
-een renner die tijdens de wedstrijd wordt gedubbeld dient er zorg voor te dragen dat hij de
renners die voor hun plaats strijden niet hindert. Renners die tegen deze regel opzettelijk
zondigen zullen uit de wedstrijd worden gehaald.
-de organisatie maakt de uitslag die zal gepubliceerd worden op de website www.wieka.be
-Voor de winnaar worden bloemen voorzien.
-de renners die op de tweede en derde plaats eindigen komen bij de huldiging mee op het podium
en ontvangen eveneens bloemen. Verder worden er geen prijzen voorzien.
-de wedstrijd staat open voor dames en heren.
-de wisselbeker is voorzien voor het bedrijf dat het best scoort in de uitslag. Hiervoor wordt de
uitslag (de eerste 30 renners) in aanmerking genomen. Bij gelijkheid zal de uitslag van de dichtst
geëindigde renner van de ploeg doorslaggevend zijn. De beker zal uitgereikt worden aan de
aankomstlijn rond 17u15 wanneer ook de kampioenen van Kalmthout gekend zijn.
De startpositie wordt toegekend aan de hand van een loting die plaatsheeft vlak voor de start van
de wedstrijd.
-de ploeg die in het bezit is van de wisselbeker (winnaar 2015) dient er zorg voor te dragen dat
deze beker ten minste één week voor het evenement terug in het bezit van de organisator komt.
Arbitrage en discussies
De jury welke door de organisatie wordt samengesteld zal beslissen in geval van discussies. Hun
beslissing is bindend.
Alles wat niet in dit reglement is opgenomen wordt beslist op basis van de geldende reglementen
van UCI – KBWB en WBV.
Inschrijvingen
Om deel te kunnen nemen dient het inschrijvingsformulier, volledig ingevuld en de betaling ten
laatste op dinsdag 4 oktober 2016 toe te komen bij:
Organisator: WIEKA VZW (vereniging zonder winstgevend doel in oprichting)
Putsesteenweg 169, 2920 Kalmthout
e-mail : info@wieka.be

Reglement goedgekeurd tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 1 september 2016.

Inschrijvingsformulier “Interbedrijvencross Bosduin”
Naam van het bedrijf:…………………………………………………………………………
Adres van de maatschappelijke zetel van het bedrijf:
……………………………………………………………………………………………………………….
Ondernemingsnummer:………………………………………………
neemt met een team deel van de “interbedrijvencross Bosduin”
Ploegverantwoordelijke betreft (naam, adres en contactgegevens)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
OPGAVE NAMEN RENNERS:
Naam

adres

geboortedaum

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Reserve 1………………………………………………………………………………………………………………………………
Reserve 2…………………………………………………………………………………………………………………………….
Het bedrijf stort heden ………….. X 7,00 € op rekening BE88 7360 0985 2941 van Wieka VZW
Door in te schrijven bevestigt de ploegverantwoordelijke dat hij het reglement volledig heeft
gelezen en zich hiermee akkoord kan verklaren.
Datum……………………………………………………
Handtekening.

