Reglement ‘Retro-parochianenkoers’ Koolskamp:
Algemeen:
1.

Je moet minimum 18 jaar zijn om deel te nemen aan de wedstrijd voor volwassenen.

2.

Deze wedstrijd is ENKEL bedoeld voor WIELERTOERISTEN en SPORTIEVELINGEN!
Dus ZEKER NIET voor:
a.

Wielrenners die een wedstrijdvergunning hebben bij een of andere wielrennersbond (m.u.v. toeristenvergunning).

b.

Voor ex-renners die vallen onder de categorie “elite zonder/met contract” geldt een inactiviteit van 2 volledige seizoenen.

c.

We rekenen op jullie sportiviteit vóór, tijdens en na de wedstrijd. Indien na klacht, navraag of verder onderzoek alsnog een
strijdigheid wordt vastgesteld met het reglement zal desbetreffende renner worden gediskwalificeerd.

3.

Er worden maximum 50 deelnemers toegelaten. Vroeg inschrijven is dus een voordeel!

4.

Na de wedstrijd is er podium voor:
a.

eerste 3 mannen +50j

b.

eerste 3mannen -50j

c.

eerste 3 vrouwelijke deelneemsters.

5.

Renners die onsportief of gevaarlijk rijgedrag vertonen worden uitgesloten.

6.

Door hun inschrijving bevestigen de deelnemers over een voldoende lichamelijke gezondheid en conditie te beschikken. Ze verklaren
kennis te hebben genomen van het wedstrijdreglement en gaan er mee akkoord.

7.

Zowel mannen als vrouwen mogen deelnemen aan de koers. Ze starten samen.

8.

Het is verplicht om:
a.

Een fietshelm te dragen tijdens de wedstrijd. Renners die zich tijdens de wedstrijd ontdoen van hun valhelm worden
aanzien als opgevers.

b.

Uw rugnummer te dragen op de rugzijde en nadien terug te brengen naar de inschrijvingslocatie.

c.

Zich onmiddellijk en vrijwillig na de wedstrijd (met gebruikte fiets) aanbieden, indien men opgeroepen wordt voor een
(mechanische) dopingcontrole.

9.

Voor de retrokoers worden enkel retro-racefietsen toegelaten. De retrofiets moet voldoen aan drie voorwaarden:
a.

Racefiets met een stalen frame (geen aluminium)

b.

Geen versnellingen aan het stuur.

c.

Geen klikpedalen, beugels zijn wel toegestaan.

10. Elke deelnemende fiets wordt vooraf aan een technische controle onderworpen. Indien de remmen of andere onderdelen niet
voldoen aan het reglement kan deelname aan het gebeuren geweigerd worden. De wedstrijdcommissaris heeft hierin de
eindbeslissing. Er is geen beroep tegen deze beslissing mogelijk.
11. Er worden 20 rondes van 2,5km gereden bij de wedstrijd van de volwassenen.
12. Alles vindt plaats op een gesloten circuit.
13. Elke deelnemer wordt 1 uur voor de start verwacht aan café ‘De Uil’ om daar tevens je rugnummer af te halen.
14. Mondmaskers zijn verplicht bij aanmelding en afhaling rugnummers
15. Deelnemende mannen dienen voorzien te zijn van voldoende haargroei op de benen (geschoren benen zijn niet toegestaan) om deel
te kunnen nemen. Dit wordt vooraf gecontroleerd tijdens de technische controle in het startvak.

16. Het staat de deelnemers vrij te kiezen welke koersoutfit te dragen. Liefst een wollen koerstrui en broek met witte sokken en zwarte
schoenen, maar dit is geen verplichting
17. Deelnemers mogen geen alcohol of andere verdovende of illegale middelen nuttigen voor of tijdens de wedstrijd.
18. Elke deelnemer die gedubbeld wordt dient plaats te maken teneinde de kopgroep niet te hinderen bij het voorbijsteken.
De organisatie:
19. Mag renners met een te grote achterstand uit de wedstrijd verwijderen. Zij worden gerangschikt volgens hun positie op dat ogenblik.
20. Kan om welke reden dan ook personen van deelname weigeren.
21. Kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor:
a.

Verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een deelnemer.

b.

Gebeurlijke ongevallen. Indien er door een deelnemer schade wordt berokkend aan een derde zal de deelnemer ten allen
tijde de organisatie vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten.

22. Bij één of ander geschil is enkel de organisatie bevoegd om hieromtrent een beslissing te nemen.

Inschrijving:
Om alles vlot te laten verlopen, moet er vooraf online ingeschreven worden. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 15. Je bent pas
ingeschreven na betaling. Uw rugnummer zal op de wedstrijddag aan de inschrijving klaarliggen in café De Uil.

Iedereen die zich inschrijft, gaat ook akkoord met bovenstaand reglement.

