Afdeling West – Vlaanderen vzw
Voorzitter: VANROBAEYS Eric, Oude Bruggeweg 7, 8810 Lichtervelde
Secretaris: MISSEEUW Björn, Kattestraat 5, 8210 Loppem
Bureel: Oude Bruggeweg 7, 8810 Lichtervelde – Tf 051/722805

Aan alle organisatoren van wielerwedstrijden in West – Vlaanderen:
NUTTIG INFO VOOR HET KOMENDE SEIZOEN:
1/ Gewone wegwedstrijden:
De buitenlandse renners betalen telkens 2 euro voor deelname aan de wedstrijd. Badges (6 euro)
worden afgeschaft.
Zodoende betalen buitenlanders 12 euro aan de inschrijvingstafel en krijgen 5 euro terug bij het
binnen brengen van hun rugnummer en of kaderplaatje. Dit is van toepassing bij volgende
categorieën: aspiranten- nieuwelingen – juniores – beloften – liefhebbers – dames jeugd en dames
elite.
Als organisator gelieve wat kleingeld te voorzien aan de inschrijvingstafel.
2/ Interclub wedstrijden – nationale kalender:
De buitenlandse ploegen betalen hier ook 2 euro per renner als extra inschrijvingsrecht. Zodoende
betalen zij 7 euro per renner aan de inschrijvingstafel.(categorieën: zie hiervoor)
Als organisator gelieve wat kleingeld te voorzien aan de inschrijvingstafel.
3/ Aspirantenwedstrijden:
Er zal gewerkt worden met transponders. Gelieve zeker een overdekte ruimte te voorzien aan de
aankomst en elektriciteit voor de operator transponders.
4/ Dames jeugdwedstrijden:
Wanneer ze afzonderlijk rijden (dames juniores en dames nieuwelingen), blijft alles zoals vroeger.
(prijzenbarema 2 x 275 euro )
Wanneer het een afwachtingwedstrijd is en ze rijden samen, dan zijn er veranderingen:
Juniores starten eerst, nadat de dames juniores ongeveer 20 km (afhankelijk van aantal kilometers en
kilometer per ronde) hebben gereden, starten de dames nieuwelingen. De dames nieuwelingen
starten wanneer de juniors ongeveer op 1 km van de aankomst zijn. Prijzenbarema: algemene uitslag
- 1 x 400 euro (30 prijzen) en uitslag nieuwelingen: 1x 150 euro (10 prijzen).
Als organisator, in samenspraak met voorzitter college, duidelijke afspraken maken met bestuurder
wagen rode vlag en met de Politie. Ter hoogte aankomst lijn een veilige plaats voorzien (zijstraat of
oprit) voor de dames nieuwelingen op te stellen.
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