
Algemene voorwaarden Bosmolens Cycling 

 
 
Wie mag deelnemen ?  
 
1.Bij de heren ( Categorie - 45 jaar en + 45 jaar )  
 
A . inwoner of geboren zijn te Izegem  
B . Bij de dames ( geen leeftijdscategorieën ) idem als punt A  
C . Geboren zijn voor 21 Juli 2000 = minimum 18 jaar  
D . Je mag niet beschikken over een wedstrijdlicentie voor wielerwedstrijden op de weg, baan, 
veld, triatlon of mountainbike en dat in om het even welke bond  
D ‘.Je mag niet hebben deelgenomen aan een wielerwedstrijd beschreven onder punt D. met 
een dag licentie 
E . Voor 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, 
dwz dat de laatste deelname aan een dergelijke wedstrijd moet dateren van voor 21 juli 2008  
F . Bij de heren wordt er gereden in 2 categorieën, personen geboren voor 21 juli 1973 en 
personen geboren na 21 juli 1973 . Zij rijden samen in dezelfde wedstrijd.  
G . Alle dames die zich inschrijven rijden samen met de heren in dezelfde wedstrijd. Er wordt 
een apart klassement opgemaakt voor de dames. Er zijn geen verschillende leeftijdscategorieën 
H . Bij het niet naleven van punten A, B, C, D of E wordt de renner / renster gediskwalificeerd. In 
het geval van winst wordt de titel ontnomen en wordt een deelname in de toekomst hoe dan 
ook geweigerd 
 
2. Verplicht na te leven punten  
 
1 . Dragen van een valhelm is verplicht  
2 . Rugnummer wordt vastgespeld op de linker rugzijde 
3 . Elke deelnemer moet medisch in orde zijn 
4 . Ondertekenen van het blad ter afhaling van het wedstrijdnummer verklaart de deelnemer 
zich automatisch akkoord met het wedstrijdreglement 
5 . Deelnemen gebeurt op eigen risico  
6 . De aanwijzingen van de koersdirectie en politie dienen strikt opgevolgd te worden 
7 . Indien men opgeroepen wordt voor een dopingcontrole moet men zich onmiddellijk en 
vrijwillig na de wedstrijd aanbieden 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Belangrijke informatie  
 
1 . Bij één of ander geschil is enkel de raad van bestuur van de WBV bevoegd om hieromtrent 
een beslissing te nemen  
2 . De raad van bestuur van De Bosmolens is als enige bevoegd om een inschrijving tot 
deelname aan een koers door hen georganiseerd te accepteren of te weigeren 
3 . De raad van bestuur van de Bosmolens kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een deelnemer 
4 . De raad van bestuur van de Bosmolens kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
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 (De 
Bosmolens) vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten 
5 . 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 de wedstrijd 
 
• Officieuze start aan de inkom van de Feesttent, vlak voor het rond punt, de eerste drie rondes 
worden gereden in gesloten groep achter de auto van de wedstrijdleiding 
• Officiële start wanneer de koersdirecteur de groene vlag zwaait  
• Wanneer tijdens de koers door de koersdirectie met de rode vlag wordt gezwaaid, wordt de 
koers geneutraliseerd tot terug de groene vlag wordt gezwaaid 
• Gedubbelde renners, rensters blijven in koers maar moeten uit de weg gaan voor de eersten 
Zij mogen dan ook geen kopwerk verrichten voor een voorloper  
• Triatlonstuur, tandem, ligfiets, elektrisch aangedreven fietsen zijn verboden  
 
5. Inschrijvingen en kosten  
 
Je kan inschrijven vanaf 1 mei tot ten laatste op maandag 16 juli voor 24 uur. 
De inschrijvingskost bedraagt 25 euro. 
Er is een waarborg van 5 euro die men terug ontvangt na het binnen brengen van het 
rugnummer indien dit niet beschadigd is  
De inschrijving is pas geldig na overschrijven van 25 euro op rekeningnummer:  
BE62 7512 0474 0061  
 
Er zijn maximum 50 deelnemers toe gelaten. 
De volgorde van overschrijven is tellend.  
Wie zich inschrijft als nummer 51, 52 enz, komt op een reserve lijst terecht . Indien alle plaatsen 
bezet blijven krijgt men zijn inschrijvingsgeld terug gestort.  
Bij inschrijving zal gevraagd worden om enkele persoonlijk kenmerken in te vullen: bv bijnnaam 
enz...  
 
 



6. Noodzakelijke info voor de wedstrijd 
 
• Afhalen van rugnummer kan tussen 17.00u en 17.30u aan de inschrijvingstafel in het klein 
tentje bij de grote tent. (kant van het terras)  
• Identiteitskaart meebrengen, deze wordt afgegeven bij afhalen rugnummer en terug bezorgd 
bij het binnen brengen van het rugnummer na de wedstrijd  
• Gelieve je strikt aan de uurregeling te houden 
• Rugnummers dienen terug binnen gebracht te worden binnen een halfuur na einde van de 
wedstrijd 
 
7. Prijzen 
 
Voor iedere winnaar per categorie is een aandenken voorzien  
De prijsuitreiking vangt aan om 20.30 u op het podium in de grote feesttent 
 
 
8. Bewaakte fietsparking 
 
Deze zal beschikbaar zijn na de wedstrijd tot en met 21.30u 


