TECHNISCHE GIDS
Datum:
Zaterdag 24 augustus 2019
Koersdirecteur:
Krist Vandesompele –
Bollewerpstraat 92a – 8770 Ingelmunster
GSM: 0473/706 446
Klasse:
Interclub Juniors 1.14 NAT.
Afstand:
115,2 km over 16 ronden van 7,2 km

Reglement:
De koers wordt verreden onder de reglementen KBWB - WBV
Strafbarema's:
Enkel de strafbarema's van de KBWB zijn van toepassing
College van commissarissen:

Vz: – AR: – Com: – CM: – RT + TA: – FF.

Telecom:
De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op de frequentie van ….
(zal medegedeeld worden tijdens de briefing om 12.00u !)
De zenders worden ingebouwd op de parking van de Brouwerij –
Bierkasteel - Ingelmunstersestraat 46 te 8870 Izegem
Prijzenverdeling:
Volgens barema

Inschrijvingen:
De ploegen, BWB-jury en commissarissen met volgwagens,
sportbestuurders, … worden verwacht omstreeks 11.00 uur in het

Bierkasteel te Ingelmunster-Izegem, Ingelmunstersestraat 46 te
8870 Izegem
De controle van de contracten vanaf 11 uur en de briefing , =
STIPT om 12u00 !!! in de Boardroom van het Bierkasteel.

Parking Commissarissen:
Op de parking achter Bierkasteel of na de koers, parking
Sportcentrum- Bollewerpstraat 92a te 8770 Ingelmunster. Tegen
ten laatste 14.30u moeten alle wagens de parking van het
Bierkasteel verlaten hebben !!!

Briefing en lottrekking:
De controle van de contracten vanaf 11 uur en de briefing , =
STIPT om 12u00 !!! in de Boardroom van het Bierkasteel.

Tekenen Controleblad:
Bij de inschrijving, na de briefing tussen 12u15 en 13u45
Kleedkamers:
Sportcentrum – sporthal Ingelmunster – Bollewerpstraat 92a te
8770 Ingelmunster
Start:
Start, renners + volgwagens officieus aan het bierkasteel om
13.55u en de officiële start om 14.00u, in de Gravinnestraat ter
hoogte van het Kruitvat, volgwagens starten vanop de parking
Brouwerij Van Honsebrouck, Het voordeel hiervan is dat geen
verkeer zal worden opgehouden voor de eigenlijke start !!!
Na goedkeuring door de politie, aan de start-aankomstzone, zal de
start gegeven worden. De volgwagens met sportbestuurders
volgen in de Gravinnestraat.
Bevoorrading:
Deze gaat door in de Bruggestraat vanaf frituur Sint-Joris rond
punt tot aan Rond punt – Frituur Mennenhoek – De Ring

Neutrale wagens:
De inrichters voorzien 2 neutrale wagens onder leiding van Bruno
Naessens van Cycling Support
Wedstrijddokter en medische zorgen:

- Dokter:
- Ambulance Vlaams Kruis – Contractnr. Referentie : 05/03/201987.181211-8957 staat in voor de zieken – volg – wagen en vaste
post EHBO
- Regionale ziekenhuizen:
- Sint Andries Ziekenhuis, Krommewalstraat 11, 8700 - Tielt - Tel.
051/425111
- O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis, Vijfseweg 150, 8790 Waregem - Tel.
056/623111
- Sint-Jozefskliniek Izegem – Ommegangstraat 7, 8870 Izegem – Tel.
051/334111
Omroeper:
De microreportage wordt verzorgd door Roland Decquae
Omleiding volgwagens en ploegleiders:
Kruispunt LA Bruggestraat-(Gravinnestraat-StationsstraatWeststraat)
Aankomst:
Voor het Gemeentehuis Ingelmunster, (Oostrozebekestraat 4), ter
hoogte van huisnummer 3 (tussen kappelletje en gemeentehuis)

Ceremonie:
De winnaar en de 2de en 3de renner worden ter hoogte van de
microreportagewagen gehuldigd in een korte ceremonie. Voor de
foto op het podium worden de eerste 3 renners verwacht op een 12-3 – podium aan de aankomst.
Er zijn volgens het barema van de BWB 1.300,00 Euro aan prijzen
individueel en 380,00 Euro voor de clubs. Daarnaast zijn er voor
ongeveer 500,00 Euro aan premies in geld en natura. Naast
geldprijzen & premies is er uiteraard de bloemtuil en trofeeën voor
de winnaar, de 2de en de 3de en clubtrofee voor de winnende ploeg
Voor alle ploegleiders is er een geschenk !

Medische Controle:
Scheidsrechterslokaal in sporthal afhankelijk van de keuze van de
Vlaamse Gemeenschap en bevoegde dokter.
Parcours:
- Start Gravinnestraat - Oostrozebekestraat tot
- Bollewerpstraat - Hinnebilckstraat volgen tot Meulebekestraat

-

LA Meulebekestraat tot Bruggestraat
RA Bruggestraat tot rond punt t.h.v. Aviflora-De Ring N50
LA Industrielaan volgen tot 11-juli Singel
RA tot Doelstraat
RA Doelstraat tot over Verschoot LA
Doelstraat blijven volgen tot LA
Gistelstraat tot Ingelmunstersestraat LA
Volgen tot Weststraat
Gravinnestraat - Oostrozebekestraat met aankomst juist over
kapel voor het Gemeentehuis

Beschrijving:

Onkostenvergoeding:
Er wordt door de organisatoren geen enkele onkostenvergoeding
uitbetaald.

Verantwoordelijkheid:
De organisatie wijst elke aansprakelijkheid af voor ziekten,
ongevallen waarvan de renners/volgers tijdens de wedstrijd slachtoffer
kunnen worden, evenals schade aan hun eigendommen.
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
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