Wedstrijdreglement 2019
Sportregio Druivenstreek – Tour de France
Voorlopig wedstrijdreglement ploegentijdrit
1. DEELNEMERS
1.1

Deze wedstrijd wordt ingericht in een recreatief kader voor wielertoeristen vanaf 18
jaar.
1.1.1 Wielertoeristen=geen vergunningshouders. Je mag NIET in het bezit zijn van een
wedstrijdvergunning voor wielerwedstrijden op de weg, op de piste, in het veld, voor
triatlon of mountainbike en dat om in het even welke bond! Blijkt, na inschrijving,
dat er toch een overtreding is vastgesteld aan de voorwaarden beschreven onder
punt 1.1 dan wordt de inschrijving ongedaan gemaakt en wordt het inschrijvingsgeld
NIET teruggestort.
1.2

De teams worden opgedeeld in twee categorieën: heren – dames. Damesploegen
bestaan volledig uit dames, bij herenploegen mogen ook dames deelnemen, maar
zij tellen wel als herenploeg. De teams bestaan uit 4 tot 6 renners waarvan de 4de
tijd telt. Je mag dus starten met 4,5 of 6 renners.

1.2

Enkel correct en volledig ingeschreven ploegen worden toegelaten.

1.3

Er is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
afgesloten voor de organisatoren en de deelnemers. In geen geval kan de
organisatie verantwoordelijk gesteld worden voor materiële schade.

2. PLOEGUITRUSTING
2.1

Het dragen van een valhelm is verplicht.

2.2

Elke fiets is toegelaten behalve een tijdritfiets, een fiets met opzetsturen en
gemotoriseerde fietsen. Ook volle wielen zijn niet toegelaten.

3. ORGANISATIE
3.1

De omloop wordt afgezet door seingevers en politie. Deze seingevers en politie
kijken eveneens toe op onregelmatigheden.

3.2

De ploegentijdrit is 13 km lang en loopt op het parcours dat de Tour de Francerenners enkele uren nadien zullen afleggen. De start bevindt zich in Overijse, de
aankomst in Tervuren. Voor of na de wedstrijd mogen de ploegen het parcours niet
betreden.

3.3

Elke ploeg bestaat uit 4 tot 6 renners. Men moet met minimum 4 renners aankomen
en de tijd van de 4de renner telt.

3.4. Stayeren bij een andere ploeg is verboden. De ploeg die ingehaald wordt, mag de
andere niet hinderen en moet deze gewoon doorlaten en onmiddellijk 10 meter
afstand houden.
Bij onregelmatigheden kan hiervoor door de jury een tijdstraf van 2 minuten of de
uitsluiting gegeven worden.

3.5

Volgwagens of motors (andere dan deze van de organisatie) zijn niet toegelaten.

3.6

Inrijden (opwarming) of verkenning van het parcours is tijdens de wedstrijd ten
strengste verboden.

3.7

Eens de start van de wedstrijd gegeven, zal het parcours enkel door de renners in
wedstrijd en de officiële begeleiders van de organisatie mogen gebruikt worden.

3.8

Wie achterblijft op zijn groep stapt of rijdt op eigen tempo het parcours af, en hindert
de volgende groepen niet en sluit er ook niet bij aan.

4. INSCHRIJVING
4.1

Een ploeg kan alleen inschrijven via de beveiligde inschrijvingsmodule op de website
www.tourdefrancedruivenstreek.be en is pas ingeschreven na ontvangst van het
inschrijvingsgeld.

4.2

Het inschrijvingsgeld wordt niet teruggestort, enkel indien de organisatie wegens
omstandigheden niet kan doorgaan.

4.3

Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 28 juni 2019.

4.4

Om organisatorische redenen worden maximum 50 ploegen toegelaten.

4.5

De volgorde van de start wordt door de organisatie bepaald en de starttijd wordt
enkele dagen op voorhand meegedeeld aan de deelnemers.

4.6

Het inschrijvingsbedrag bedraagt 25 euro per ploeg.

5.

PRIJZEN

Er zijn natura prijzen voorzien voor de eerste 3 ploegen in het algemeen klassement,
alsook voor het beste damesteam. Daarnaast wordt er ook een prijs uitgereikt aan de
beste ploeg waarvan geen enkele renner geschoren benen heeft.
6. BETWISTING
Bij betwisting is het steeds de organisatie die de uiteindelijke beslissing neemt.
7. MEDISCH ATTEST
Iedere deelnemer verklaart bij de inschrijvingsmodule dat hij of zij lichamelijk geschikt is
om aan deze ploegentijdrit deel te nemen.
8. FOTO’S
Door in te schrijven en betaling van het inschrijvingsgeld gaan de deelnemers akkoord dat
er van hen foto’s genomen worden op dit evenement en dat deze ook mogen verschijnen
op sociale media.

