Reglement “Kampioenschap van Kalmthout/Kapellen veldrijden”
OPEN WEDSTRIJD: “27STE VLAAMSE INDUSTRIEPRIJS BOSDUIN”
Inleiding
Op zaterdag 6 oktober 2018 heeft het zesde “Kampioenschap van Kalmthout” en het eerste
“kampioenschap veldrijden van Kapellen” plaats. Om alles in goede banen te leiden worden
hierna enkele regels besproken:
Deelname
Iedere renners die minimum de leeftijd van 18 jaar heeft kan deelnemen ongeacht zijn/haar
woonplaats. Om in aanmerking te komen voor de kampioenstitel van Kalmthout of Kapellen
dient men ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Kalmthout of de
gemeente Kapellen ten laatste op 5 oktober 2018.
Bewijs dient bij inschrijving voorgelegd te worden. In één wedstrijd strijden dames en heren
voor de titel.
Bindende regels
Iedere renner neemt individueel deel aan de wedstrijd
Bij het aanmelden de dag van de wedstrijd dient het inschrijvingsgeld betaald te worden
(tarieven Cycling Vlaanderen).
Iedere ren(ster)ner zorgt zelf voor de kleding en materiaal noodzakelijk om deze veldrit op
een normale manier te kunnen rijden.
Organisatie veldrit
-De veldrit start om 16u stipt, start ter hoogte van het bedrijf Bruynseels-Vochten, Onderzeel
3, 2920 Kalmthout. De afstand van een ronde bedraagt ongeveer 1,8 km., er dienen 7
ronden gereden te worden. (Opgelet: afstand omloop kan lichtjes wijzigen). Dames rijden
één ronde minder.
-de wedstrijden worden ingericht met Cycling Vlaanderen en vallen onder de reglementering
van deze organisatie.
-Alle renners dienen ten minste tien minuten voor aanvang van de wedstrijd aan de start te
staan.
-De renners zijn verplicht tijdens de wedstrijd een valhelm te dragen.
-Iedere ren(ster)ner is verplicht een kaderplaatje te bevestigen en een rugnummer te dragen
die Cycling Vlaanderen hiervoor ter beschikking stelt.
-een ren(ster)ner die tijdens de wedstrijd wordt gedubbeld dient er zorg voor te dragen dat
hij /zij de renners die voor hun plaats strijden niet hindert. Ren(sters)ners die tegen deze
regel opzettelijk zondigen zullen uit de wedstrijd worden gehaald.
-Cycling Vlaanderen maakt een uitslag op waar alle renners voorkomen.
-Voor de winnaar worden bloemen of een palm voorzien.
-de renners die op de tweede en derde plaats eindigen komen bij de huldiging mee op het
podium en ontvangen bloemen.
-Voor de eerste dame worden eveneens bloemen voorzien.
-Er zal 250 euro aan prijzengeld worden toegekend te verdelen volgens het voorziene
barema aan de eerste 15 renners.

-De kampioenen (dames en heren) van Kalmthout en Kapellen zijn verplicht om zich na de
wedstrijd omstreeks 17u30 te begeven naar de aankomstlijn om daar aan het publiek en de
pers te worden voorgesteld.
-De startpositie wordt toegekend aan de hand van een loting die plaatsheeft vlak voor de
start van de wedstrijd.
Arbitrage en discussies
De afgevaardigden van Cycling Vlaanderen jureren de wedstrijd volgens de regels van de
geldende reglementen van UCI- BELGIAN CYCLING en CYCLING VLAANDEREN.
Inschrijvingen
Inschrijven gebeuren de dag zelf tussen 14u30 en 15u45 bij het bedrijf Bruynseels-Vochten,
Onderzeel 3, 2920 Kalmthout. Voor rugnummer en kaderplaatje wordt 5 euro borg
gevraagd.
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Reglement goedgekeurd tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 23 augustus
2018.

