Reglement “interbedrijvencross Bosduin Kalmthout-Kapellen”

Grote prijs:

ere-prijs: Luc Vanwesenbeeck
Inleiding
Op zaterdag 6 OKTOBER 2018 heeft de ZESDE “Interbedrijvencross Bosduin Kalmthout-Kapellen” plaats op
Bosduin. Alle koersformaliteiten vinden plaats bij het bedrijf Bruynseels-Vochten, Onderzeel 3, 2920
Kalmthout. 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 een geregistreerd bedrijf. Het bedrijf dat
inschrijft voor deze veldrit-activiteit moet:
-ofwel haar zetel van het bedrijf in de industriezone Bosduin Kalmthout/ Kapellen hebben of er zijn
zichtbare handelsactiviteit hebben;
-ofwel een zetel hebben binnen de gemeente Kalmthout of Kapellen.
Hoe wordt de ploeg samengesteld
Een bedrijf dat aan de veldrit deelneemt dient vooraf in te schrijven. Er dienen minimum 3 renners en
maximaal 4 renners worden opgegeven, de namen van twee reserve mogen vooraf mee opgegeven
worden. Bij de inschrijving betaalt ieder bedrijf 50 euro ongeacht het aantal renners dat men inschrijft. (via
de sponsorvoorwaarden worden nog andere mogelijkheden aangeboden)
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.
Ieder bedrijf duidt een ploegverantwoordelijke aan die ter plaatse aanwezig is de dag zelf en kan
gecontacteerd worden bij onregelmatigheden.
Organisatie veldrit-evenement
Art. 1: Het evenement bestaat uit twee delen:
Om 11u start er voor iedere ploeg een tijdrit
Om 14u wordt de kleine finale gereden
Om 15u heeft de finale plaats
Art.2: Alle ingeschreven ploegen moeten voltallig aan de tijdrit en de veldrit zelf deelnemen. Een ploeg
moet bestaan uit minimum 3 en maximum 4 deelnemers. Zowel heren als dames mogen tot de
ploeg behoren. Iedere ploeg moet vooraf inschrijven, ten laatste op 29 september en het deelname
bedrag vooraf storten. Iedere deelnemende ploeg moet een verantwoordelijke aanduiden welke
het aanspreekpunt is voor de ploeg, bij voorkeur iemand die niet aan de wedstrijden deelneemt.
Art.3: De volgorde voor de tijdrit wordt aan de hand van een loting bepaalt. Iedere ploeg rijdt één ronde,
een afstand tussen 1,7 en 1,8 kilometer. Bij het overschrijden van de aankomstlijn wordt de tijd van
de derde renner van de ploeg genoteerd. Deze tijd komt in aanmerking voor het klassement.
Art.4: Als alle ploegen hebben deelgenomen aan de tijdrit wordt er een klassement gemaakt. De helft van
de ploegen, deze met de minst goede tijden rijden de kleine finale (14u), de andere helft, deze met
de beste tijden, rijden de finale (15u).

Art.5: Tijdens de finale wordt de winnende ploeg van de wisselbeker “bedrijven Bosduin” aangeduid. De
plaatsen die de renners behalen komen in aanmerking voor het ploegenklassement.
Art.6: De afstand van de omloop zal tussen de 1,7 en 1,8 kilometer zijn. Tijdens de kleine finale moeten er
4 ronden worden afgelegd, de grote finale zal 6 ronden inhouden.
Art.7: Alle wedstrijden worden ingericht onder de vleugels Cycling Vlaanderen. De minimum leeftijd van
de deelnemers is 18 jaar. Verder is het Koninklijk Besluit welke de inrichting van wielerwedstrijden
op de openbare weg voorziet van toepassing. De jurering zal uitsluitend door de commissarissen
van Cycling Vlaanderen gebeuren.
Art.8: Alle renners dienen ten minste twintig minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn
(10u40 voor de tijdrit). Voor de kleine finale en grote finale komen de renners tien minuten voor
aanvang van de wedstrijd aan de start.
Art.9: Voor aanvang van de tijdrit, tussen 10u en 10u40 is iedere renner verplicht om zich persoonlijk aan
te melden aan de jurytafel om zijn rugnummer af te halen en zijn gegevens te laten registreren
(verzekering). De organisatie kent vooraf de rugnummer toe naargelang de inschrijvingen.
Art.10: 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.
Art.11: Cycling Vlaanderen maakt de uitslag op die zal gepubliceerd worden op de website cycling
Vlaanderen en www.wieka.be
Art.12: Na de kleine finale worden de drie eerste renners in de bloempjes gezet, ook de drie eerste renners
in de finale krijgen na hun wedstrijd een huldiging. Later op de avond wordt de uitslag van het
ploegenklassement bekend gemaakt en volgt de bekeruitreiking.
Art.13: de ploeg die in het bezit is van de wisselbeker (winnaar 2016) dient er zorg voor te dragen dat deze
beker ten minste één week voor het evenement terug in het bezit van de organisator komt.
Inschrijvingen
Enkel via het bedrijf zelf kan ingeschreven worden. Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro, ongeacht of er
drie of vier renners worden ingeschreven. (andere mogelijkheden kunnen gekoppeld worden de
sponsorvoorwaarden). Om deel te kunnen nemen dient het inschrijvingsformulier, volledig ingevuld en de
betaling ten laatste op 29 september 2018 toe te komen bij: Organisator: WIEKA VZW, Heidestatiestraat
58/1, 2920 Kalmthout, e-mail : info@wieka.be

Reglement goedgekeurd tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 23 augustus 2018.

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: (volledig naam, adres en geboortedatum verplicht)
Naam

adres

geboortedaum

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reserve 1………………………………………………………………………………………………………………………………
Reserve 2…………………………………………………………………………………………………………………………….
Het bedrijf stort heden 50 euro op rekening BE88 7360 0985 2941 van Wieka VZW (of een hoger bedrag
gekoppeld aan de sponsorvoorwaarden)
Door in te schrijven bevestigt de ploegverantwoordelijke dat hij het reglement volledig heeft gelezen en
zich hiermee akkoord kan verklaren.

Datum……………………………………………………
Handtekening.

