Technische Gids
Beker van België voor juniores

Datum: Zondag 10 mei 2015 in Rekkem
Organisatie: Wielerclub De Sportieve Hoop Rekkem
Koersdirecteur: Julien Vermote
Klasse: 1.14 BVB Juniores (Eendagswedstrijd voor juniores-IC Beker van België)
Reglementen: de wedstrijd is een proef voor de Beker van België, verreden onder de
reglementering van de K.B.W.B –W.B.V.
Straffenbarema’s: Enkel en alleen de strafbarema’s van de K.B.W.B zijn van toepassing.

Commissarissen:
Het college van commissarissen:
Voorzitter: Paul Goulem
Aankomstrechter: Jempi Jooren
Commissarissen: C2: Marc Tourlousse , C3: Krist Brulez
Commissaris moto: C Moto 1: Dirk Gryson, C Moto 2 Pierre Buyse
Commissaris uitslag: Freddy Van Steen
Piloot Moto Kawasaki: Leon Godefridis
Foto Finish:
Operator West-Vlaanderen Ronny Bekaert
Speaker Radio-tour: Dirk Heye
Telecom
Radio Tour: 1 Freq 164.63125
Intern: 1 freq 168.596875
Nationaal Reportage Team:
Telecom Team Jurywagen: Herwig Rasschaert

Neutrale wagen
Er zal bijstand verleent worden door 2 neutrale wagens

Prijzengeld en verdeling
Individuele prijzen (50) €1300
1ste = €160 2de= €120 3de= €100 4de= €80 5de =€75
6de =70 7de= €60 8ste=€50 9de= €40 10de=€30
11de= €25 12de= €25 13de= €25 14de=€25 15de=€25
16de= €20 17de= €20 18de=€20 19de=€15 20ste=€15
21ste =€10 22ste=€10 23ste =€10 24ste =€10 25ste =€10
26ste=€10 27ste=€10 28ste=€10 29ste =€10 30ste=€10
31ste=€10 32ste =€10 33ste=€10 34ste=€10 35ste=€10
36ste= €10 37ste=€10 38ste=€10 39ste= €10 40ste= €10
41ste=€10 42ste=€10 43ste=€10 44ste=€10 45ste= €10
46ste=10 47ste=€10 48ste=€10 49ste=€10 50ste=€10

Prijsverdeling clubprijzen (15) €380
1ste= €75 2de=€60 3de= €50 4de= €35 5de=€30
6de= €25 7de=€20 8ste= €15 9de=€10 10de=€10
11ste=€10 12ste=€10 13ste=€10 14ste=€10 15ste=€10

Parking

Voor het bereiken van de parking ter hoogte van de sporthal (kleedkamers), Waterstraat
(parking volgwagens), Bedrijf B&R –Lauwestraat (inschrijvingen-briefing) is een parkeerdoorgangbewijs nodig. In de Waterstraat kan men enkel parkeren met een geldige
parkeerkaart tot 14.30 uur. Na 14.30 uur zal de politie de nodige vaststellingen doen.
Bevoegde personen zullen wagens zonder parkeer-doorgangbewijs doorverwijzen naar een
alternatieve parking.
Officiële volgwagens:
De officiële volgwagens kunnen geparkeerd worden op de parking aan de gebouwen van de
firma B&R langs de Lauwestraat 71-73, de wagens van de juryleden aan de achterzijde (via
waterstraat) van de gebouwen van de firma B&R.
Ploeg volgwagens krijgen parkeergelegenheid voor de wedstrijd tot 14.30 uur in de
Waterstraat.
Er krijgen maximaal 2 ploegwagens een parkeerkaart voor de parking sporthal
(kleedkamers).
Toegang pers
Enkel persmedewerkers en fotografen gecrediteerd door hun krant zullen in het bezit
gesteld zijn van een geldige badge om hun werk uit te voeren. Na de wedstrijd zal voor hen
een afgebakende ruimte voorzien zijn. Alle aanvragen met vermelding persmedium moeten
vooraf gericht worden naar: c.caytan@skynet.be
Supportersparking
In de omgeving van de startzone is ruime en vrije parking voorzien voor renners en
begeleiders langs de Moeskroensestraat, ter hoogte van restaurant “Au Beau jardin”, op
Rekkemplaats en langs de Fonteinstraat, 11-novemberlaan en Priester Coulonstraat (Hier
zijn de verkeersregels en verkeersborden van toepassing).
Parking aankomst: Er zal een parkeerweide opengesteld worden langs de Schelpenstraat.
Inschrijvingen voor de wedstrijd
De door de K.B.W.B geselecteerde ploegen vormen het deelnemersveld dat 33 ploegen mag
bevatten van maximaal zes en minimum vier renners.
Indien minder dan 33 ploegen inschreven voor de beker van België kunnen de organisatoren
het deelnemersveld aanvullen met Wild Cards voor buitenlandse (max 3) en een nationale of
provinciale selectie.
De buitenlandse ploegen moeten ten laatste op 1 april 2015 hun deelname bevestigen door
middel van het hun toegestuurde “officieel inschrijvingsformulier met de van de titularissen
en de vervangers.
Uitdelen en inbrengen rugnummers en kaderplaatjes
Vertegenwoordiger organisatie bij de inschrijving: Wilfried Ossieur

Inschrijven vanaf 10.30 uur in de kantoren van de firma B&R, Lauwestraat 71/73 in Rekkem
Inschrijven kost 48 euro per team.
Briefing-Lottrekking
Deze vindt plaats om 12.30 uur in de gebouwen van de firma B&R, Lauwestraat 71-73
Rekkem.
Volgwagens
De volgwagens moeten voorzien zijn van het officieel volgbewijs, afgeleverd door de
organisatoren. De clubleiders zijn gemachtigd de wedstrijd te volgen in de rij van de
volgwagens, in volgorde van het hen op de briefing toegewezen volgnummer. Het
volgnummer moet duidelijk zichtbaar op de achteruit van de volgwagen worden
aangebracht. Deze wagens zijn ook verplicht een ontvangtoestel in hun wagen te hebben.
Tekenen-controleblad
De renners moeten in ploegverband het controleblad ondertekenen op het podium
opgesteld op de parking van R&B, Rekkemstraat 71-73 in Rekkem, dit tussen 13.20 u en
14.15 u.
Kleedkamers
De kleedkamers zijn gelegen in de gebouwen van de sporthal, Lauwestraat in Rekkem op een
paar honderd meter verwijderd van de startplaats.
Afstand
120 km: Aanloopstrook van 2,5 km en 9 ronden van 13,100 meter
Tijdslimiet
De tijdsduur dat de renners achter het peloton mogen rijden vooraleer uit koers genomen te
worden, zal in overleg genomen worden tussen wedstrijdjury en politie.
Start
Verzameling van de renners om 14.20 uur
Officieuze start om 14.30 uur aan de gebouwen van de firma B&R, Lauwestraat 71-73 in
Rekkem.
Officiële start om 14.35 uur langs de Dronckaertstraat, ter hoogte van de ringweg.
Bevoorrading
De bevoorrading is enkel toegestaan in de vaste en met borden aangeduide
bevoorradingszone langs de Vagevuurstraat na 50 km en niet in de laatste 20 km of in ander
woorden vanaf de vierde passage (na 53 km) in de bevoorradingszone tot en met de achtste
passage (op 22 km van het einde).
Neutrale materiaalwagens

De organisatoren voorzien twee neutrale wagens, ieder renner kan bij mechanisch defect
beroep doen op één van deze neutrale wagens.
Wedstrijddokter en medische zorgen
Wedstrijddokter: Dokter Emile Baekelandt, Dronckaertstraat 392-8930 Lauwe.
Ziekenhuis: H.Hartziekehuis: Campus Menen, Rijselstraat 71-Menen. Tel 056 52.21.11
Hulpdiensten: Er zal één wagen van het Rode Kruis in de wedstrijd zijn en er is een vaste
hulppost in de aankomstzone ter hoogte van het huisnummer 124 in de Schelpenstraat.
Omleiding volgwagens en ploegleiders
De volgwagens en ploegleiders zullen in de laatste ronde op 500 meter voor de aankomst,
vooraleer de bocht te maken richting laatste rechte lijn in de Schelpenstraat, doorrijden op
de Grote Weg. Na de aankomst van alle renners kunnen ze dan terugdraaien. Enkel de
voertuigen met een “A” mogen volgen richting aankomst.
Aankomst
De aankomstlijn is gelegen in de Schelpenstraat in Rekkem. Laatste rechte lijn 700 meter
lang.
Podium
De eerste drie renners in de uitslag dienen zich na de aankomst van de laatste renner
onmiddellijk te melden aan het podium voor de huldiging
Permanentie aankomst
Gebouwen R&B, Rekkemstraat 71-73 Rekkem
Prijsuitreiking, resultaten, en perszaal
Gebouwen R&B, Rekkemstraat 71-73 Rekkem
Medische controle
Locatie: Ofwel dopingsbus van de Vlaamse gemeenschap aan de aankomst ofwel controle in
de afgesloten ruimte van de woning in de Schelpenstraat met het huisnummer 108.
Ambulante handelaars
Ambulante handelaars zijn welkom, de organisatie zal een ruimte voorzien. Ten minste
veertien dagen voor de wedstrijd moet men zich wel aanmelden bij
franky.tytgat@telenet.be. Niet aangemelde ambulante handelaars mogen uiteraard de dag
zelf komen maar dienen zich te houden aan het door de politie en veiligheidsdiensten
opgesteld plan wat inhoud dat ze zich niet mogen opstellen in een straal van minder dan 1
km van de eindstreep, niet voor een winkelvitrine en op een veilige plaats.
Wegwijzer
Zie hieronder

Officieuze start en aanloopstroop: REKKEM: Lauwestraat (gebouwen B&R-officieuze start),
Lauwestraat- LAUWE: Rekkemstraat-Menenstraat-Lauweplaats-SchoolstraatHospitaalstraat-Larstraat-Dronckaertstraat (ter hoogte van de ringweg officiële start)REKKEM: Grote weg-Schelpenstraat.
Parcours: REKKEM: Schelpenstraat-Neerweg-MOESKROEN: Gentsesteenweg-Chausse de
Lille-Rue de Purgatoire-REKKEM: Vagevuurstraat, Vaandelstraat, Paradijsstraat,
Murissonstraat, Kattestraat-Moeskroensestraat-Plaats-Lauwestraat- LAUWE: RekkemstraatMenenstraat-Lauweplaats-Schoolstraat-Hospitaalstraat-Larstraat-Dronckaertstraat
REKKEM: Grote weg-Schelpenstraat (aankomst ter hoogte van café Louis).

Plan van de Omloop

Plan Kleedkamers-Startzone-Parking B (Opstelling volgwagens)-Parking C
(Jury)

Detail Startzone

Plan Aankomstzone-Publieksparking-Vipparking

Hoe Rekkem bereiken?
U komt van Antwerpen of Brussel

U neemt de autostrade richting Gent en vervolgens richting Kortrijk. In Kortrijk blijft u de
autostrade volgen richting Menen-Moeskroen-Rijsel. Ter hoogte van de laatste afrit in België
(1-Moeskroen-Menen) verlaat u de autostrade en neemt u richting Menen. U volgt de
ringweg tot op het einde (T) en neem dan links richting Rekkem. U rijdt tot aan het rond
punt. Voor de startzone en kleedkamers neemt u op het rond punt de eerste afslag (rechts)
tot in het centrum en volgt dan de bepijling. Voor de aankomstzone neemt u op het rond
punt de derde afslag (links) en rij +/- 1 km. Net voorbij de brug onder de autostrade neemt u
rechts en u bevindt zich dan meteen in de aankomstzone.

U komt van Oostende of Brugge
U neemt in Brugge de autostrade richting Kortrijk en volgt die tot aan de verkeerswissel met
de E403 en de E17 (Aalbeke-Kortrijk) en neemt de richting Moeskroen-Menen-Rijsel.) Ter
hoogte van de laatste afrit in België (1-Moeskroen-Menen) verlaat u de autostrade en neemt
u richting Menen. U volgt de ringweg tot op het einde (T) en neem dan links richting
Rekkem. U rijdt tot aan het rond punt. Voor de startzone en kleedkamers neemt u op het
rond punt de eerste afslag (rechts) tot in het centrum en volgt dan de bepijling. Voor de
aankomstzone neemt u op het rond punt de derde afslag (links) en rij +/- 1 km. Net voorbij
de brug onder de autostrade neemt u rechts en u bevindt zich dan meteen in de
aankomstzone.
Website: www.addframes.com/sportievehooprekkem
Koninklijke veloclub De Sportieve Hoop Rekkem
Voorzitter Joël van de Nest, Neuvillestraat 20 Rekkem. Gsm: 0471 48 96 19.
Mail: joel.van.den.nest@telenet.be
Contactadres: Franky Tytgat, Murisson straat 297, 8930 Rekkem. Tel. Gsm; Mail: Franky.tytgat@telenet.be
Contact ploegen wildcarts: wilfried.ossieur@telenet.be

