Wedstrijd reglement

Artikel 1.
Organisatie
De Textielprijs Vichte wordt georganiseerd door Wiel in Wiel VZW, Oudenaardestraat 15, 8570 Vichte en wordt verreden volgens
de KBWB-reglementering over een afstand van 175 km via 14 plaatselijke ronden.
Artikel 2.
Type Wedstrijd en deelname
De Textielprijs Vichte is uitsluitend voorbehouden voor renners van de categorie 1.3 Elite S.G. – Beloften en Elite Z.C. uit
ProTourteams, Professionele continentale teams, Continentale teams, Clubs die deelnemen aan de Belgische U 27-Topcompetitie.
Om een wildcard te krijgen voor deelname aan een wedstrijd Elite Individueel, moeten renners de Belgische nationaliteit hebben,
in het bezit zijn van een Belgische vergunning, lid zijn van een club die de bijdrage voor het solidariteitsfonds betaalde. Verzoek tot
het verkrijgen van Wildcards dient gericht te worden aan de organisatie via
- Frank Lateur +32475583465 – frank.lateur@skynet.be
Artikel 3.
Permanentie – Podiumwagen
De permanentie wordt gehouden op dinsdag 20 september van 11:30 tot 18:00 op de podiumwagen.
Inschrijvingen en het bevestigen van de startende renners gebeurt tussen 12:30 tot 13:45 op de podiumwagen aan de gebouwen
van de irma STEENO, Oudenaardestraat 45 Vichte.
Na de wedstrijd blijft de permanentie aan de irma STEENO Oudenaardestraat 45 (vlak bij de aankomstzone) waar ook de perszaal
voorzien is.
Artikel 4.
Radio Tour
De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op de frequentie van 164.63125 Mhz.
De telecommunicatieapparatuur voor de voertuigen van de wedstrijdcommissarissen, de koersdirectie, pers en genodigden, wordt
ter beschikking gesteld door de KBWB.
Artikel 5.
Neutrale assistentie
De neutrale assistentie gebeurt door Cycling Support. De service wordt verzekerd door 3 wagens.
Artikel 6.
Veiligheid
De deelnemers en de toegestane volgers zijn verplicht alle aanwijzingen van de organisatie, de oicials, de federale politie en
lokale politie onmiddellijk op te volgen. De persfotografen dienen op de motor en aan de aankomst de gereglementeerde kazuifel
te dragen uitgezonderd pers met oiciële perskaart.
Artikel 7.
Startcontrole
Elke deelnemende renner is verplicht eigenhandig het controleblad te tekenen op dinsdag 20 september 2016 tijdens de
permanentie op het podium aan de irma STEENO in de oudenaardestraat 45 te Vichte. Het dragen van het dubbel nummer is
verplicht. Ieder renner is verplicht zich aan de oicieuze startlijn op te stellen en van daaruit de start te nemen.
Artikel 8.
Tijdslimiet
Iedere renner die later aankomt dan de tijd van de winnaar vermeerderd met 5%, wordt niet weerhouden in de uitslag. Deze limiet
kan in uitzonderlijke omstandigheden verhoogd worden door de wedstrijdjury in overleg met de koersdirectie.
Artikel 9.

Prijzen

Totaal der prijzen : € 5020
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Er is een “superpremie” voorzien bij de 5e en 10e ronde van € 150.
Artikel 10.
Antidopingcontrole
Het antidopingreglement van de KBWB wordt integraal toegepast. Bovendien wordt de antidopingswet van de Vlaamse
Gemeenschap toegepast conform de geldende Belgische en Vlaamse wetgeving. De antidopingcontrole heeft plaats aan het
voetbalterrein Groene Duivels, Bosuilstadion, Klijtberg, Ingooigem. Iedere renner dient zich persoonlijk te vergewissen of hij
zich moet aanbieden bij de antidopingcontrole. De medische inspecteurs zullen aan de aankomstlijn en aan het antidopinglokaal
een lijst uithangen met de rugnummers van renners welke zich moeten aanbieden voor de controle.
Artikel 11.
Huldiging
De winnaar van de Textielprijs Vichte, evenals de tweede en derde in de uitslag, worden begeleid door een steward naar het
podium van de organisatie voor de huldigingceremonie en dit ten laatste 15 minuten na de aankomst.
Artikel 12.
Inbreuken
De inbreuken zullen bestraft worden volgens het reglement en barema’s van de KBWB.
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