
Reglement Bosmolens Cycling 

1. Heren/Dames ( Categorie -45/+45J) 

 Inwoner van Izegem, geboren te Izegem of ouders van Izegem  

 Minimum leeftijd van 18j op datum van evenement 

 Niet beschikken over een wedstrijdlicentie voor wielerwedstrijden op de weg, baan, veld, 

triatlon, of mountainbike in dat om het even welke bond (uitgezonderd leden van Triatlon 

Izegem) 

 Ex-renners die in het verleden hebben deelgenomen aan wedstrijden die vallen onder de 
categorie “ elite zonder / met contract “ geldt een inactiviteit van 10 volledige seizoenen, 
d.w.z. dat de laatste deelname aan een dergelijke wedstrijd moet dateren van voor 27 juli 
2009 

 Heren worden opgesplitst in 2 categorieën maar rijden samen in dezelfde wedstrijd 

o Geboren voor 27 Juli 1974 

o Geboren na 27 Juli 1974 

 Voor dames zijn geen onder categorieën van toepassing 

 Alle ingeschreven Dames rijden samen met de heren dezelfde wedstrijd. Er wordt een apart 

klassement aangemaakt voor de Dames 

 Bij het niet naleven van de eerste 4 punten wordt de renner/renster gediskwalificeerd. In 

geval van winst wordt de titel ontnomen en wordt de deelname geweigerd in de toekomst 

2. Na te leven punten 

 Dragen van een valhelm is verplicht 

 Rugnummer wordt bevestigd op de linker rugzijde 

 Elke deelnemer dient medisch in orde te zijn 

 Bij online inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement 

 Ondertekening van het blad voor afhaling rugnummer verbindt de deelnemer zich met het 

wedstrijdreglement van toepassing 

 Deelnemen gebeurt op eigen risico 

 Aanwijzingen van de koersdirectie en politie dienen strikt opgevolgd te worden 

 Bij oproeping van dopingcontrole dient men zich onmiddellijk vrijwillig te melden na de 

wedstrijd  



3. Belangrijke informatie 

 Bij een geschil is enkel de raad van bestuur van de WBV bevoegd om een beslissing te nemen 

 Een afgevaardigde van Feestcomiteit Bosmolens is als enige bevoegd om een inschrijving tot 

deelname aan de koers te accepteren/weigeren 

 Feestcomiteit Bosmolens kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, schade, of 

diefstal van materiaal of andere persoonlijke bezittingen van de deelnemer 

 Feestcomiteit Bosmolens kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gebeurlijke 

ongevallen. Indien er door een deelnemer schade wordt berokkend aan een derde, 

inbegrepen de andere deelnemers, zal de deelnemer te allen tijde de organisatie 

(Feestcomiteit Bosmolens) vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten 

 Elke deelnemer/deelneemster kan de afgesloten verzekeringspolis raadplegen via de link van 
de Vlaamse wielerbond. Hij of zij worden dus verondersteld hiervan op de hoogte te zijn 
voor de start van de wedstrijd  

4. Betreffende Bosmolens Cycling 

 Start in de Boterstraat ter hoogte van kruising met Henri Dewaelestraat 

 Eerste 2 rondes worden gereden in gesloten groep achter de auto van de wedstrijdleiding, 

halfweg ronde 3 ter hoogte van Café Sportief wordt de officiële start gegeven van de groene 

vlag 

 Officiële start wanneer de koersdirecteur de groene vlag zwaait 

 Bij rode vlag wordt de koers geneutraliseerd tot de groene vlag terug zwaait 

 Gedubbelde renners/rensters blijven deelnemen maar dienen rechts te rijden en plaats te 

maken voor de inhaler, men mag in geen enkel geval kopwerk verrichten voor de voorloper 

 Triatlonstuur, tandem, ligfiets en elektrisch aangedreven fietsen zijn ten strengste verboden 

5. Inschrijving en kosten 

 Inschrijven kan enkel gedaan worden via de site van Feestcomiteit Bosmolens 

 Alle gegevens dienen te worden ingevuld en bezorgt bij inschrijving in volgende volgorde: 

1. VERZEKERINGSATTEST INGEVULD + IDENTITEITSKAART UPLOADEN VIA SITE 

2. INSCHRIJVINGSFORMULIER OP SITE 

 Inschrijvingen vinden plaats vanaf 1 Mei tot en met 22 Juli 24.00u 

 De inschrijvingskost bedraagt € 25  waarvan € 5 men terug ontvangt bij het terugbezorgen in 

goede staat van het rugnummer 

 Inschrijving is pas definitief na ontvangst van het bedrag op rekeningnummer: 

 BE62 7512 0474 0061 

 Er zijn maximaal 50 deelnemers toegelaten. Bij volboeking zult u nog steeds de mogelijkheid 

hebben uw gegevens na te laten. Bij een vrije plaats wordt u automatisch gecontacteerd 

volgens uw positie op de wachtlijst 

 Bij inschrijving zullen persoonlijke documenten gevraagd worden waaronder uw 

identiteitskaart, deze worden steeds discreet behandeld en enkel om uw veiligheid te 

garanderen i.v.m. de verzekering. Deze gegevens zullen enkel aan vertrouwelijke partners 

van Feestcomiteit Bosmolens bezorgt worden betreffende de wedstrijd 



6. Noodzakelijke informatie voor de wedstrijd 

 Afhalen van het rugnummer kan tussen 17.00u en 17.30u in het kleine tentje aan de 

feesttent 

 Identiteitskaart meebrengen, deze wordt afgegeven bij het afhalen van het rugnummer en 

na de wedstrijd bij terug bezorging van het rugnummer terug gegeven 

 Gelieve de uurregeling te respecteren 

 Rugnummers dienen binnen de 30 minuten na de wedstrijd terug gebracht worden 

7. Prijzen 

 Aandenken voorzien per categorie 

 Prijsuitreiking vangt aan om 20.30u op het podium in de feesttent. 

8. Parcours 

 Het parcours is beschikbaar op de website van Feestcomiteit Bosmolens vanaf de maand Mei 

9. Bewaakte fietsenparking 

 De fietsenparking is geopend na de wedstrijd t.e.m. 21.30u, daarna is er geen bewaking 

meer voorzien 

10. Vragen 

 Bij vragen kunt u steeds het contactformulier op de website invullen 


