WEDSTRIJDREGLEMENT BELCANTO CLASSIC
1. De Belcanto Classic is een wielerevenement voor alle ‘ware’ liefhebbers van de fiets,
waarbij vergunninghouders worden uitgesloten van deelname. De organisatoren
kunnen echter wel uitzonderingen toestaan en bepaalde profrenners of andere
vergunninghouders expliciet uitnodigen.
2. Het parcours bestaat uit 7 ronden van 8,2 km. De eerste 2 ronden worden in gesloten
formatie gereden aan het tempo van de Westouterse wielerclub «De Berghazen» en
enkele Belcanto Classic begeleiders. Niemand rijdt «De Berghazen» noch de
wedstrijdmotoren voorbij. Pas vanaf de 3de ronde mag iedere deelnemer zijn eigen
tempo bepalen.
3. Deelnemers zijn minstens 15 jaar! Elke deelnemer betaalt 20 euro. Deze betaling is
definitief en kan niet teruggevorderd worden als de deelnemer verzaakt aan zijn
deelname, door om het even welke omstandigheid.
4. De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor
gebeurlijke ongevallen. Rij voorzichtig en met ontzag voor uw ‘tegenstanders’. Wie
onverantwoordelijk fietst, wordt door de jury uit de wedstrijd genomen.
5. Elke deelnemer die € 20 heeft betaald, is verzekerd voor lichamelijk letsel bij
ongevallen die zich voordoen tijdens de wedstrijd, behalve ongevallen en
schadeclaims die voortspruiten uit overtredingen van dit reglement. Voor
rechtsgeldige tussenkomsten van de verzekering bij lichamelijke letsels geldt een
franchise van 50 euro. Dit bedrag is ten laste van de deelnemer.
6. Rugnummers dienen afgehaald te worden tussen 16u en 18u in de feesttent op de dag
van de koers. Na 18u worden niet afgehaalde rugnummers doorverkocht aan mensen
op de wachtlijst.
7. Het rugnummer is verplicht en wordt aangebracht op de onderrug.
8. Deelnemers dragen verplicht een veiligheidshelm. Iedereen houdt zich aan de
richtlijnen van de organisatoren, de politie en de signaalgevers.
9. De Belcanto Classic is een koers om te beminnen, niet om te winnen. De
organisatoren en de wedstrijdjury besteden grote aandacht aan allerlei ludieke en
grappige initiatieven (dikste bierbuik, grootste pechvogel, origineelste fiets, oudste
deelnemer…) Enkel de ‘winnaars’ van deze categorieën worden geproclameerd.
10. De prijsdeling vindt plaats op de DorpsOntmoetingsPlaats (nabij de finish) vanaf
21u. Toegang is GRATIS. Elke deelnemer van de Classic krijgt er een unieke
Belcanto Classic-medaille en bidon, op voorwaarde dat hij / zij het afscheurstrookje
aan het rugnummer inlevert in de Belcanto Shop.
11. Na de koers kunnen de deelnemers gratis gebruik maken van douches op het
voetbalterrein van FC Westouter (Blauwepoortstraat). Draag zorg voor de aangeboden
accommodatie!
12. Deelnemers houden zich aan het "Fiets Wijs"-charter: je
fietst dopingvrij, milieuvriendelijk en verkeersveilig.

13. Koersverloop:
a)

De start van de Classic wordt stipt gegeven om 18.30u vóór Café De Vaderlander.

b)
ALLE DEELNEMERS kunnen op hun eigen tempo alle rondes afwerken, zelfs al
worden ze gedubbeld door de koplopers. Deelnemers die ingelopen worden door snellere
deelnemers, maken voldoende plaats voor veilige passeermanoeuvres.
Seingevers staan opgesteld tot 20u45 en vanaf dit moment wordt dan ook het
parcours terug opengesteld voor alle verkeer! Op dat ogenblik rijdt elke fietser op
het parcours voor eigen rekening en volgt hij de wegcode.
c)

In Zaal Utendoale is een medische verzorgingspost van Het Rode Kruis.

e)
Wie arriveert, laat zich uitlopen tot Café “De Zwaan” en laat in elk geval de
finishstrook en de weg vrij voor andere deelnemers. Niemand mag tegen de rijrichting in
terugkeren.
Elke deelnemer verklaart bij ondertekening van het wedstrijdblad dat hij / zij kan lezen, en
dus akkoord gaat met alle bepalingen van dit reglement.

Vive le vélo
Vzw de Belcantovrienden
	
  

