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Organiserende Wielerclubs 2015 

Sportvrienden Dries Wielsbeke 

  Veloclub Sportieve Hoop Rekkem  

K.S.V. Bellegem 

De Molenspurters Meulebeke 

Samenstelling Organiserend koepelcomité 

Voorzitter: Rudy Leclercq 

Ondervoorzitter: Bernard Vanluchene 

Secretaris: Dirk Heye - Hans Beunnens 

Penningmeester : Eddy Lagae 

 

Bestuursleden: Philippe Durieu - Pierre Buyse - Joël Van den Nest – 
Hendrik Cabbeke - José Desplenter - Ricardo Desplenter - Joseph 
Watteny – Julien Vermote – Rudy Noppe – Bart Verbrugge – André 
Naessens – Alain Knockaert – Yannick Ghysels – Marc Lefvre - Wilfried 
Ossieur. 

 

Webmaster : Noël Declerck 
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DEELNEMENDE CLUBS en ROOSTER RUGNUMMERS 2015 

1. Wielerteam Waasland 1 2 3 4 5 6 
2. KSV Deerlijk - Gaverzicht 7 8 9 10 11 12 
3. Molenspurters Meulebeke 13 14 15 16 17 18 
4. Jonge Renners Roeselare 19 20 21 22 23 24 
5. CT Spider King Ieper 25 26 27 28 29 30 
6. Patrick Development 31 32 33 34 35 36 
7. Zannata – Lotto - CT Menen 37 38 39 40 41 42 
8. Tieltse Rennersclub 43 44 45 46 47 48 
9. Kon. Balen bC 49 50 51 52 53 54 
10. KSC Denderstreek Labiekes 55 56 57 58 59 60 
11. Lotto Olympia Tienen 61 62 63 64 65 66 
12. Sport en steun Leopoldsburg 67 68 69 70 71 72 
13. DCM Cycling Team 73 74 75 76 77 78 
14. Steeds vooraan Kontich 79 80 81 82 83 84 
15. Isorex 85 86 87 88 89 90 
16. WAC Hoboken 91 92 93 94 95 96 
17. KVC ‘t Meetjesland 97 98 99 100 101 102 
18. APT – Spie – Douterluigne CT 103 104 105 106 107 108 
19. Onder ons Parike 109 110 111 112 113 114 
20. De Kastelse durvers 115 116 117 118 119 120 
21. Hand in Hand Baal 121 122 123 124 125 126 
22. TWC Pijnenburg 127 128 129 130 131 132 
23. Japanese development-team 133 134 135 136 137 138 

24. USA CT 139 140 141 142 143 144 

25. Sélection FCWB 145 146 147 148 149 150 

26. West-Vlaamse selectie 151 152 153 154 155 156 
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RITTENSCHEMA 2015 

Vrijdag 21 augustus 2015 : Wielsbeke 

17u30 - rit over 11 plaatselijke ronden  

van 6,2 km = 68,2 km 

 

Zaterdag 22 augustus 2015 :  Rekkem 

13u00 – Ploegentijdrit over 1 ronde 

  van 6,550 km = 6,55 km 

* * * * * * * * * * 

17u00 – ½ rit: aanloopstrook van 1,5 km en 9 plaatselijke 
ronden van 6,650 km= 61,350 km.  

 

Zondag 23 augustus 2015 : Bellegem 

15u00  – finale rit over 10 plaatselijke ronden van 6,8 km 

= 68 km. 
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TECHNISCHE FICHE 
VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2015 – WIELSBEKE - RIT 1 

 
Organiserende club Sportvrienden Dries Wielsbeke.  

 
Clubverantwoordelijke Vanluchene Bernard, Waterstraat,54 Wielsbeke 

bernard.vanluchene@bintg.com 
Koersdirecteur 3-daagse Julien Vermote      gsm.0473/544376 
Permanentie Wielsbeke: Ontmoetingscentrum, Gemeenteplein. vanaf 

13u00. 
Inschrijvingsformaliteiten Vanaf 13u00 tot en met 15u15. 
Briefing Om 15u30 Ontmoetingscentrum - Wielsbeke 
Kleedkamers/douches Sporthal Hernieuwenburg - Wielsbeke 
Lokaal uitslag Ontmoetingscentrum - Wielsbeke 
Tekenen controleblad Gemeenteplein Wielsbeke 
Opstellen renners 
Officieuse start 
Officiële start 

Gemeenteplein vanaf 17u15 
17u30 op het gemeenteplein.  
Heirweg ter hoogte van kruispunt Waterstraat. 

Aankomst Rijksweg, ter hoogte café Het Park. 
Afstand/ronden 
 
 
Bevoorrading 

68,2 km over  11 plaatselijke ronden  van 6,2 km. 
 
 
Zone Roterijstraat 

Fotofinish LINKS  
Rushes Aan de aankomstlijn op het einde van de 3de en 6de 

ronde. (Bonificaties: zie wedstrijdreglement 2015). En 
tussenspurten rode trui 5de en 7de ronde. 

Afleiding volgwagens  
 

Alle wagens uitgezonderd deze voorzien van een letter 
”A” dienen de opgelegde afleiding te volgen. 

Lokaal medische controle OCMW, Hernieuwenstraat 15 - Wielsbeke 
Vaste hulppost(en) Nabij de aankomstlijn. 
Nabijgelegen 
ziekenhuizen 

O.L.V.van Lourdes, Vijfseweg 150, 8790 Waregem – 
056/62.35.30 
Sint Andriesziekenhuis, Krommewalstraat 9-11, 8700 Tielt 
– 051/42.51.11 

  
Algemene Organisatie West Vlaanderen Cycling Tour Organisatie. 

Stamnr. 82013013 – Org.vergunning nr 388. 
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TECHNISCHE FICHE 
ZATERDAG  22 AUGUSTUS 2015 – REKKEM – RIT 2A - PLOEGENTIJDRIT 

 
Organiserende club Kon. Veloclub Sportieve Hoop Rekkem 
Clubverantwoordelijke Joël Van den Nest – 0471/48.96.19 

joel.van.den.nest@telenet.be 
Koersdirecteur Julien Vermote      gsm.0473/544376 
Permanentie DORPSHUIS Rekkem, Plaats 30 vanaf 10u00. 
Inschrijvingsformaliteiten DORPSHUIS Rekkem, Plaats 30 vanaf 11u00. 
Eventuele briefing DORPSHUIS Rekkem 
Kleedkamers/douches Sportcentrum Ter Steenlandt, Lauwestraat Rekkem. 
Lokaal uitslag DORPSHUIS Rekkem, Plaats 30. 
Tekenen controleblad - 
Controle tijdritfietsen 
Opstellen renners 
Start 

Ter hoogte Paradijsstraat nabij de start. 
 
Ploeg 1 om 13u00 en verder om de 2’. 

Aankomst Rekkem Paradijs, Schelpenstraat thv café Louis. 
Afstand/ronden 
 

1 ronde  van 6,550 km. 
 

Fotofinish RECHTS 
  
Afleiding volgwagens Alle wagens uitgezonderd deze voorzien van een letter 

”A” dienen de opgelegde afleiding te volgen. 
Lokaal medische controle Woning Dhr DURIEU, Schelpenstraat 104 Rekkem. 
Vaste hulpost(en) Rode Kruis in de aankomstzone. 
Nabijgelegen 
ziekenhuizen 

Heilig Hart ziekenhuis Campus Menen, Rijselstraat 71/73 
– Menen - 056/52.21.11 
AZ Groeninge, Spoedopname, Loofstraat 43  8500 Kortrijk 
– 056/63.61.12 

  
Algemene Organisatie West Vlaanderen Cycling Tour Organisatie. 

Stamnr. 82013013 – Org.vergunning nr 357. 
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TECHNISCHE FICHE 
ZATERDAG  22 AUGUSTUS 2015 – REKKEM – RIT 2B  - ½ RIT 2 

 
Organiserende club Kon. Veloclub Sportieve Hoop Rekkem 
Clubverantwoordelijke Joël Van den Nest – 0471/48.96.19 

joel.van.den.nest@telenet.be 
Koersdirecteur Julien Vermote      gsm.0473/544376 
Permanentie DORPSHUIS Rekkem, Plaats 30 vanaf 15u00. 
Eventuele briefing DORPSHUIS Rekkem,  
Kleedkamers/douches Sportcentrum Ter Steenlandt, Lauwestraat Rekkem. 
Lokaal uitslag DORPSHUIS Rekkem, Plaats 30. 
Tekenen controleblad DORPSHUIS Rekkem, Plaats 30 vanaf 16u30. 
Opstellen renners 
Officieuse start 
Officiële start 

DORPSHUIS Rekkem, Plaats 30 vanaf 16u45. 
17u00  aan het DORPSHUIS 
thv het Rusthuis San Diego voorbij rondpunt ‘Croisé’ 

Aankomst Rekkem Paradijs, Schelpenstraat thv café Louis. 
Afstand/ronden 
 
Bevoorrading 

61,350 km over aanloopstrook vanaf officiële start van 1,5 
km en 9 ronden van 6,650 km. 
Zone Vagevuurstraat. 

Fotofinish RECHTS 
Rushes Aan de aankomstlijn op het einde van de 6de ronde. 

(Bonificaties: zie wedstrijdreglement 2015). En 
tussenspurten rode trui 5de en 7de ronde. 

Afleiding volgwagens Alle wagens uitgezonderd deze voorzien van een letter ”A” 
dienen de opgelegde afleiding te volgen. 

Lokaal medische 
controle 

Woning Dhr DURIEU, Schelpenstraat 104 Rekkem 

Vaste hulpost(en) Rode Kruis in de aankomstzone. 
Nabijgelegen 
ziekenhuizen 

Heilig Hart ziekenhuis Campus Menen, Rijselstraat 71/73 – 
Menen - 056/52.21.11 
AZ Groeninge, Spoedopname, Loofstraat 43  8500 Kortrijk 
– 056/63.61.12 

Wedstrijddokter Rode Kruis. 
Algemene Organisatie West Vlaanderen Cycling Tour Organisatie. 

Stamnr. 82013013 – Org.vergunning nr 357 
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TECHNISCHE FICHE 
ZONDAG 23 AUGUSTUS 2015 – BELLEGEM – RIT 3  - FINALERIT 

 
Organiserende club KSV Bellegem. 
Clubverantwoordelijke André Naessens, 0499/52.93.75 

andrenaessens@skynet.be 
 

Koersdirecteur 3 daagse Julien Vermote      gsm.0473/544376 
Permanentie OC DE WERVEL, Processiestraat 6,  Bellegem vanaf 

13u00. 
Inschrijvingsformaliteiten OC DE WERVEL, Processiestraat 6,  Bellegem vanaf 

13u00. 
Eventuele briefing OC DE WERVEL, Processiestraat 6,  Bellegem. 
Kleedkamers/douches OC DE WERVEL, Processiestraat 6,  Bellegem. 
Lokaal uitslag OC DE WERVEL, Processiestraat 6,  Bellegem. 
Tekenen controleblad Ter hoogte van de startplaats/aankomst (podium) 
Opstellen renners   
Officiële start 

Kwabrugstraat vanaf 14u45. 
15u00. 

Aankomst Bellegemplaats. 
Afstand/ronden 
 
Bevoorrading 

68 km over 10 ronden van 6,8 km. 
 
Manpadstraat (eerste 400m vanaf Bellegemstraat). 

Fotofinish LINKS 
Rushes Aan de aankomstlijn op het einde van de 3de en 6de 

ronde. (Bonificaties: zie wedstrijdreglement 2015). En 
tussenspurten rode trui 5de en 7de ronde. 

Afleiding volgwagens Alle wagens uitgezonderd deze voorzien van een letter 
”A” dienen de opgelegde afleiding te volgen. 

Lokaal medische controle OC DE WERVEL, Processiestraat 6,  Bellegem 
Vaste hulpost(en) Medic Team in de aankomstzone. 
Nabijgelegen 
ziekenhuizen 

AZ Groeninge, Spoedopname, Loofstraat 43  8500 Kortrijk 
– 056/63.61.12 

Wedstrijddokter Medic Team. 
Algemene Organisatie West Vlaanderen Cycling Tour Organisatie. 

Stamnr. 82013013 – Org.vergunning 368.  
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Parcours rit 1 - 21 augustus 2015 Wielsbeke 
Officieuze start : Voor het gemeentehuis dit ter hoogte van Ontmoetingscentrum, en komen op de omloop 
op de rijksweg thv "FORTIS", alwaar dan op de Rijksweg voorbij de vluchtheuvels aan "Vogelzang"" de 
officiele start gebeurt. Omloop : Rijksweg - Heirweg - Abeelestraat - Roterijstraat - Wakkensteenweg - 
Rijksweg. Aankomst ter hoogte van Café "'" 'T PARK"". 
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Parcours rit 2a - 22 augustus 2015 Rekkem (ploegentijdrit) 
Start om 13.00 uur voor eerste ploeg met daarna om de 2 minuten een ander team. (1 ronde) 

 
 
 

 

Parcours rit 2b - 22 augustus 2015 Rekkem. 
Omloop Rekkem : Geneutraliseerde start op Plaats Rekkem tot voorbij Croisé (Officiële start) - RA 
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Schelpenstraat - LA Neerweg - Dynastielaan - Vagevuurstraat - Vaandelstraat - Paradijsstraat - 
Murissonstraat - Kattestraat - Grote weg - Schelpenstraat (aankomst ter hoogte van Café Louis) 
10 ronden x 6,350 + aanloop = 68 km. 

 

Parcours rit 3 - 23 augustus 2015 Bellegem 
Bellegem : Start Bellegemplaats - Bellegemsestraat - Manpadstraat - Processiestraat - Manpadstraat - 
Munkendoornstraat - Rollegemsestraat - Bellegemplaats. 
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Gele trui 2015: Geert Demeulemeester 
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Groene trui 2015: De Watergroep 
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Witte trui 2015: Geldhof‐Jielker 
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Rode Trui 2015: Bouwonderneming Eeckhout 
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Jury 2015 
 

COURROUX Henri          Voorzitter/Président 
ARNOUT Arent            Aankomstrechter/Juge d’Arrivée 
VANROBAEYS Eric          Com 2 
VANDERMEULEN Xavier        Com 3  (1ste rit) 
DERYCKERE Jurgen          Com 3  (2de & 3de rit) 
LAUWAGIE Peter          Commissaris‐Piloot Moto 
GRYSON Dirk            Commissaris Moto 
VAN STEEN Freddy          Com. Uitslag/Résultat 
GODEFRIDUS Leon          Piloot Moto Kawasaki 1 
BEKAERT Rony            Fotofinish 
 
Telecom :  Radio Tour 2    Freq. 160.10625 
    Intern  2 Intern  Freq. 168.596875 
 
Nationaal Reportage Team : 
VAN STEEN Freddy      Telecom Team Radio 
RASSCHAERT Herwig      Chauffeur wagen 
 
Medische Controle : ? 
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Erelijst West‐Vlaanderen Cycling Tour voor Nieuwelingen 

2009         
         

Algemeen Individueel 
Klassement 

Algemeen 
Puntenklassement 

Algemeen 
Jongerenklassement 

         

Leemans Rob  1.  Van Iersel Dennis (NL)  1. De Laeter Saimen 

De Laeter Saimen  2.  Beelen Boris  2. Goolaerts Michael 

Van Der Haeghen Ruben  3.  Van Goethem Robin  3. Detombe Kevin 

          
Ploegenklassement:  
Kon. Balen B.C.     
              

2010         
         

Algemeen Individueel 
Klassement 

Algemeen 
Puntenklassement 

Algemeen 
Jongerenklassement 

     

Havik Piotr (NL)  1.  Vanderaerden Niels  1. Desplenter Tjorven 

Vanderaerden Niels  2.  Welter Jan Willem (NL)  2. Geoghgen‐Hart Tao (GB) 

Logier Jan  3.  Van Ruymbeke Thieme  3. Burton Germain (GB) 

         
Ploegenklassement:  
Jonge Renners Roeselare     
         

2011         
         

Algemeen Individueel 
Klassement 

Algemeen 
Puntenklassement 

Algemeen 
Jongerenklassement 

         

1. Owen Logan (USA)  1. Owen Logan (USA)  1. Boons Laurens 

2. Van Den Brande Julien  2. Boutté Jordy  2. Planckaert Emiel 

3. Allegaert Piet  3. Van Den Brande Julien  3. Warlop Jordy 
 
Ploegenklassement:  
USA Nat Team         
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Ploegenklassement:  
Wielerteam Waasland 
 

     2012 
         
         

Algemeen Individueel 
Klassement 

Algemeen 
Puntenklassement 

Algemeen 
Jongerenklassement 

         

1. Senne Leysen  1. Senne Leysen  1. Alex Braybrooke (GBR) 

2. Jordi Warlop  2. Jordi Warlop  2. Jack Maddux (USA) 

3. Levi Moody (GBR)  3. Mitchell Cornelisse (NED) 3. Arne Clicteur 
 
Ploegenklassement:  
CT‐DJ Matic Kortrijk  

         

    2013         
         

Algemeen Individueel 
Klassement 

Algemeen 
Puntenklassement 

Algemeen 
Jongerenklassement 

         

1. Welten Bram (NL)  1. Welten Bram (NL)  1. Hecht Gage (USA) 

2. Dewulf Stan  2. Dewulf Stan  2. De Wever Merten 

3. Olieslagers Bob (NL)  3. Panis Thibaut  3. Bok Willem (NL) 
 
Ploegenklassement:  
TWC Pijnenburg (NL)  
         

    2014         
         

Algemeen Individueel 
Klassement 

Algemeen 
Puntenklassement 

Algemeen 
Jongerenklassement 

         

1. Weemaes Sacha  1. Weemaes Sasha  1. Tulett Daniel (GBR) 

2. Hecht Gage (USA)  2. Philipsen Jasper  2. Peters Tom 

3. Philipsen Jasper  3. Hecht Gage (USA)  3. Bekaert Yentl 
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Wedstrijdreglement 
 
Art. 1: Organisatie 
 
De 7e West-Vlaanderen Cycling Tour wordt georganiseerd door een koepelcomité van drie meewerkende 
wielerclubs en  onder de algemene organisatievergunning van “West Vlaanderen Cycling Tour Organisatie” 
stmnr.82013016 met zetel te Spiere-Helkijn. 
 
De 7de West-Vlaanderen Cycling Tour wordt verreden van vrijdag 21 augustus 2015 tot zondag 23 
augustus 2015, volgens de reglementen van de KBWB/RLVB.  

 
Art. 2: Type wedstrijd 
 
De 7de West-Vlaanderen Cycling Tour staat open voor renners uit de categorie nieuwelingen, geboren in 
1999 en 2000. (clubs, provinciale-, regionale- of nationale ploegen).  
 
De 7de West-Vlaanderen Cycling Tour staat ingeschreven op de Nationale kalender. Het betreft een 
wedstrijd in de categorie 2.17 IC. 
 

Art. 3: Deelname 
 
De 7de West-Vlaanderen Cycling Tour staat open voor Belgische clubploegen, Belgische regionale 
ploegen, Provinciale en Nationale ploegen die door de organisator uitgenodigd worden naar keuze, alsook 
voor maximum drie buitenlandse ploegen volgens artikel 2.2.002N van het KBWB-reglement. 
Indien er mixte ploegen deelnemen dienen de renners een zelfde uitrusting te dragen doch de publiciteit 
mag deze zijn van hun gewoonlijke sponsor. Indien het gaat om een ploeg bestaande uit renners van 
verschillende nationaliteit kunnen zij geen nationale trui dragen. 
 
Het maximum aantal deelnemers per ploeg is vastgesteld op 6 renners, het minimum op 4 renners, 
dit volgens artikel 2.2.003 van het KBWB-reglement.  Er worden maximum 160 renners toegelaten. 
 
De maximum toegelaten versnelling bedraagt 6,94 m (52x16). 
 
Ten laatste op 20 juli 2015 moeten de uitgenodigde ploegen hun deelname bevestigen 
d.m.v. het hun toegestuurde “officieel inschrijvingsformulier” en de namen van de 
titularissen en de vervangers meedelen. Bij niet deelname van een ploeg wordt een boete 
opgelegd conform het KBWB reglement. 

  
Art. 4: Permanentie  
 
De permanentie voor de startformaliteiten heeft plaats op vrijdag 21 augustus 2015 van 13u00 tot 15u15 in 
het Ontmoetingscentrum, Gemeenteplein te Wielsbeke.  
De bevestiging van de deelnemers en het uitreiken van de rugnummers heeft plaats in de permanentie van 
13u00 tot 15u15. 
De vergadering met de ploegleiders, georganiseerd volgens artikel 1.2.087 van het KBWB-reglement en in 
het bijzijn van het college van commissarissen, heeft plaats om 15u30 in het Ontmoetingscentrum, 
Gemeenteplein te Wielsbeke. 
Op iedere dag van de wedstrijden zal er een permanentie - secretariaat open zijn: 
 

 Wielsbeke 21/08/2015: van 13u00 tot 20u00. Ontmoetingscentrum, Gemeenteplein te 
Wielsbeke. 
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 Rekkem 22/08/2015: van 10u00 tot 20u00 Dorpshuis Rekkem, Plaats 30 
 Bellegem 23/08/2015: Van 15u00 tot 20u00. OC DE WERVEL, Processiestraat 6 

 
 

Het verschuldigde bedrag als bijdrage in het jeugdfonds is €54 (3€ per rit/ per renner/ maal drie 
wedstrijddagen.), dient overgeschreven te worden op KBC zichtrekening nr.  BE43 7330 5406 4901 
WEST-VLAANDEREN CYCLING TOUR, tegen uiterlijk 3 augustus 2015 met als vermelding : 
inschrijvingsrecht WVL Cycling Tour 2015 + naam van de ploeg.  
Int. Overschrijving : IBAN: BE43 7330 5406 4901  BIC: KREDBEBB. 

 
Art. 5: PLOEGENTIJDRIT  te Rekkem (22/08) 
 
5.1 De startorde van de ploegentijdrit is de omgekeerde volgorde van het algemeen ploegenklassement             
op uitzondering van de ploeg van de leider van het individuele klassement die als laatste start. 
 
5.2  Eerste start om 13u00 vervolgens om de 2 minuten. 
 
5.3 De tijdsopname per ploeg in de ploegentijdrit wordt bepaald door de 3e renner van de ploeg bij het 
overschrijden van de aankomstlijn. Van eventuele geloste renners wordt de reële achterstand in tijd 
opgenomen en verrekend in het individueel tijdsklassement. 
 
5.4 Het klassement van deze ploegentijdrit telt voor het algemeen individuele tijdsklassement alsook voor 
het algemeen eindklassement per ploeg. 
 
5.5   Renners met vastgestelde pech (Zie art. 9: tijdslimiet). 
 
5.6  Bij de nieuwelingen is het gebruik van een fiets conform de UCI-normen 2011 toegelaten, echter 
enkel eventueel voorzien van een beugel (opzetstuur) of van een ossenkopstuur, voorzien met wielen van 
ten minste 16 spaken en een velghoogte van Max. 30mm. (inclusief remvlak). 
 
5.7 De renners van iedere ploeg moeten zich minstens 15’ vóór het voorziene start uur  aanbieden 
voor de fietscontrole. 

 
5.8 Er wordt geen bevoorrading toegelaten. 
 
Art. 6: Radio Tour 
 
De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden via Radio Tour kanaal 2 of frequentie 160.10625 Mhz. 

 
Art. 7: Neutrale wagens 
 
De technische assistentie wordt gewaarborgd door een neutrale wagen en een neutrale moto. 

 
Art. 8: Bonificaties 

 
1. Bij één tussenspurt ter hoogte van de aankomstlijn op zaterdag 22/8 te Rekkem, op het 

einde van de 6de ronde. (3”, 2” en 1”) 
2. Bij twee tussenspurten ter hoogte van de aankomstlijn op vrijdag 21/8 te Wielsbeke en op 

zondag 23/8 te Bellegem, telkens op het einde van de 3de en de 6de  ronde (3”, 2”en 1”)    
3. Bij de aankomst van de ½ rit op zaterdag 22/8 te Rekkem (6” , 4”en 2”) 

4. Bij aankomst van de rit op vrijddag 21/8 te Wielsbeke  en op zondag 23/8 te Bellegem (10”, 6” 
en 4”) 
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deze bonificaties worden enkel overgedragen in het individuele tijds- en jongerenklassement. 
 
 
 
Art. 9: Tijdslimiet 
 
Elke renner die de aankomstlijn overschrijdt met een achterstand van meer dan 10 % van de totaaltijd van 
de overwinnaar, wordt niet in de uitslag opgenomen. Deze limiet kan door het College van de 
Commissarissen in samenspraak met de organisator, verhoogd worden ingeval van uitzonderlijke 
omstandigheden. De tijdslimiet in de ploegentijdrit werd bepaald op 33%. 
 
In geval van valpartij, bandbreuk of mechanisch defect vastgesteld in de laatste drie kilometer van een rit in 
lijn zullen de betrokken renner(s) de tijd worden toegekend van de renner(s) met wie ze zich bevonden op 
het ogenblik van het ongeval. Zijn of hun klassement zal zijn zoals deze bij het overschrijden van de 
aankomstlijn.  
 
Indien ten gevolge van een daadwerkelijk vastgestelde valpartij in de laatste drie kilometer, een renner zich 
in de onmogelijkheid bevindt om de aankomstlijn te overschrijden, zal hij geklasseerd worden op de laatste 
plaats van de etappe en de tijd toegewezen krijgen van de renner(s) in wiens gezelschap hij vertoefde op 
het moment van het ongeval.  
 
Bij daadwerkelijk vastgestelde valpartij, lekke band of mechanisch defect na de doortocht onder de rode 
driehoek in een ploegentijdrit, krijgt/krijgen de renner(s) de tijd van zijn/hun ploegmaat(s) toegemeten bij 
wie hij/zij zich bevond(en) op het ogenblik van het voorval.  
 

 
 
Art. 10: Klassementen 
 
Volgende klassementen zijn van toepassing tijdens deze rittenwedstrijd: 
 

1. Individueel tijdsklassement – GELE trui 
2. Individueel puntenklassement – GROENE trui 
3. Individueel rushesklassement – RODE trui 
4. Individueel Jongerenklassement (°2000) – WITTE trui 
5. Algemeen eindklassement per ploeg. 

 
Aan de leiders in de diverse individuele klassementen zal een leiderstrui overhandigd worden. De renner 
aan de leiding van dit klassement zal verplicht zijn deze trui te dragen, op deze leiderstrui zal 
reglementaire ruimte voorbehouden blijven voor de publiciteit van de clubsponsor,  
In geval een renner leider is in twee klassementen zal de tweede in die rangschikking de trui dragen. 
Indien echter deze renner zijn trui van nationaal kampioen moet dragen, zal hij deze trui dragen. 
 
 
Toegelaten truien en voorrang van de truien: 

1. Individueel tijdsklassement 
2. Individueel puntenklassement 
3. Individueel rushesklassement 
4. Individueel jongerenklassement 

 
Het individueel tijdsklassement, het puntenklassement, het rushesklassement,  het jongerenklassement en 
het algemeen eindklassement per ploeg zijn in deze orde aan elkaar ondergeschikt. 
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10.1 Individueel Algemeen Tijdsklassement – GELE trui 
  
Het individueel klassement gebeurt op basis van de tijden geregistreerd door de tijdopnemers. In geval 
van gelijkheid, wordt het totaal van de plaatsen behaald in de verschillende ritten opgeteld en in laatste 
instantie zal de plaats die bekomen werd tijdens de laatste rit in overweging genomen worden. (art.2.6.15) 
 
Bonificaties bij de tussenspurt(en) van iedere rit met respectievelijk 3”, 2” en 1” voor de eerste drie renners 
worden verrekend in het individuele tijds- en jongerenklassement. 
Bonificaties bij de aankomst van de rit te Rekkem (1/2 rit) met respectievelijk 6”, 4” en 2” voor de eerste 
drie renners en bij de aankomst van de rit te Wielsbeke en Bellegem met respectievelijk 10”, 6” en 4” 
voor de eerste drie renners worden verrekend in het individuele tijds- en jongerenklassement. 
. 
 
 
10.2 Puntenklassement – GROENE trui 
Het puntenklassement wordt samengesteld door samenstelling van de punten verbonden aan de uitslag 
van de tussenspurten in iedere rit. Er worden tussenspurten voorzien in iedere rit waar volgende punten 
worden toegekend 8pt, 5pt en 3pt aan de eerste 3 renners in de uitslag van iedere tussenspurt.  
Ook aan het einde van elke rit worden 20 punten aan de eerste tot 1 punt aan de twintigste toegekend (20, 
19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1).  
Bij gelijkheid in de algemene individuele puntenklassering worden de volgende criteria gehanteerd, totdat 
een scheiding verkregen wordt: 

1. Aantal ritoverwinningen. 
2. Aantal overwinningen tussenspurten. 
3. Algemene individuele klassering op tijd. 

 
 

10.3 Rushesklassement – RODE trui 
Het rushesklassement wordt samengesteld door samenstelling van de punten verbonden aan de uitslag 
van de tussenspurten in iedere rit. Er worden tussenspurten voorzien in iedere rit waar volgende punten 
worden toegekend 8pt, 5pt en 3pt aan de eerste 3 renners in de uitslag van iedere tussenspurt (op het 
einde van de 5e en 7e ronde van elke rit en ½ rit).  
Bij gelijkheid in de algemene individuele rushesklassering worden de volgende criteria gehanteerd, totdat 
een scheiding verkregen wordt: 

1  Aantal overwinningen in de tussenspurten. 
2 Aantal tweede, derde plaatsen in de tussenspurten. 
3    Behaalde plaats in de laatste tussenspurt. 

 
10.4  Jongerenklassement – WITTE trui 
Alle renners geboren in 2000 komen in aanmerking voor het jongerenklassement. De tijden geregistreerd 
door de tijdopnemers worden opgenomen in het tijdsklassement. Er wordt tevens rekening gehouden met 
tijdstraffen. In geval van gelijkheid, wordt het totaal van de plaatsen behaald in de verschillende ritten 
opgeteld. In laatste instantie zal de plaats die bekomen werd tijdens de laatste rit, in overweging genomen 
worden. (art.2.6.15) 

 
 

10.5 Algemeen eindklassement per ploeg 
Het algemeen ploegenklassement wordt berekend door optelling van de drie beste individuele tijden van 
elke ploeg in alle verreden etappes. Bij gelijkheid worden de volgende criteria gehanteerd totdat er een 
scheiding verkregen wordt: 1) aantal eerste plaatsen in het dagploegenklassement. 2)  Aantal tweede 
plaatsen in het dagploegenklassement, enz… 
Indien er steeds gelijkheid is, worden de ploegen gescheiden door de plaats van hun beste renner in de 
algemene individuele rangschikking. 
Elke ploeg die herleid is tot minder dan 3 renners wordt uitgeschakeld voor het algemene 
ploegenklassement. 
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Art. 11: Prijzenverdeling – Totaal: 4441€ 
 
Alle gewonnen prijzen worden door de organisatie overgeschreven op de rekening van de betrokken clubs. 
Een samenvattende lijst van de gewonnen prijzen wordt vooraf per e-mail overgemaakt. 
 
Individueel per rit (21/08 en 23/8):  750€ - 20 prijzen 

140 110 90 70 50 40 30 20 20 20 
20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 

 
+ 5 € extra van 21e t/m 40e plaats 

 
Ploegentijdrit (22/08):  365€ - 10 prijzen 

100 75 50 40 30 20 15 15 10 10 
 
+ 6 € extra van 11e t/m 26e plaats 
 
Individueel per ½ rit (22/08):  400€ - 20 prijzen 

75 55 45 35 25 20 15 10 10 10 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
+ 5 € extra van 21e t/m 40e plaats 
 
Individueel Eindklassement( 23/08):   750€ (gele trui) – 20 prijzen 

140 110 90 70 50 40 30 20 20 20 
20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 

 
Clubprijzen Eindklassement (23/08): 365€ - 10 prijzen 

100 75 50 40 30 20 15 15 10 10 
 
+ 10 € extra per ploeg vanaf de 11e t/m de 20e plaats 
 
Individueel Eindllassement punten 365€ (23/08): (groene trui) – 10 prijzen 

100 75 50 40 30 20 15 15 10 10 
 
Eindklassement rushes (24/08): 100€ (rode trui) – 3 prijzen 

50 30 20 
 
Eindklassement Jongeren (24/08): 100€ (witte trui) – 3 prijzen 

50 30 20 

 
Art. 12: Anti-dopingcontrole 
 
Het antidopingreglement van de K.B.W.B / R.L.V.B.. en de Vlaamse Gemeenschap is van toepassing. De 
anti-dopingcontrole vindt plaats in:  

 Rit  1 te Wielsbeke: in het. Ontmoetingscentrum, Gemeenteplein te Wielsbeke. 
 ½ Rit Rekkem: Paradijsstraat 134, (woning Dhr Durieu) 8930 Rekkem 
 Ploegentijdrit Rekkem: Paradijsstraat 134, (woning Dhr Durieu) 8930 Rekkem 
 Rit 3 Bellegem: in OC DE WERVEL, Processiestraat 6 

 

 
Art. 13: Huldiging 
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De volgende renners dienen zich dagelijks na de wedstrijd aan te bieden voor de huldiging en dit uiterlijk 
15’ na hun aankomst:  

Na aankomst van de ritten:  
 de eerste 3 van de rit. 
 De leiders van de volgende klassementen:  

1. Individueel klassement (gele trui) 
2. Puntenklassement (groene trui) 
3. Rushesklassement (rode trui) 
4. Jongerenklassement  (witte trui) 
5. Na de ploegentijdrit (22/8) de winnaars van de ploegentijdrit. 

 
De volgende renners dienen zich aan te bieden op de huldiging na de laatste rit op 23/08 en dit uiterlijk  
15’ na hun aankomst:  

 De eerste 3 van de rit. 
 De eindwinnaars van de volgende klassementen:  

1. Individueel klassement (gele trui) 
2. Puntenklassement (groene trui) 
3. Rushesklassement (rode trui) 
4. Jongerenklassement (witte trui) 

 
 

 
Art. 13a : Officiële prijsuitreiking (zondag 23/08) 

 
De algemene prijsuitreiking vindt plaats in de school, Bellegemkerkdreef te Bellegem  op zondag 23 
augustus om 18u30. 
 
De aanwezigheid van de volgende renners is verplicht: 

1) Winnaar van het individueel tijdsklassement (gele trui), de 2de en de 3de. 
2) Winnaar van het puntenklassement (groene trui) 
3) Winnaar van het rushesklassement (rode trui) 
4) Winnaar van het jongerenklassement (witte trui) 
5) Een vertegenwoordiger van de winnende ploeg van het algemeen 

eindklassement per ploeg. 
 

Art. 14: Straffen  
 
Het straffenbarema van de KBWB / RLVB is het enige van toepassing.  
 
 

Art. 15: Aantal km. en starturen 
 

 Wielsbeke 21/08/2015 om 17u30 – rit 1=> 68,2 km (11 ronden van 6,2Km.) 
 Rekkem 22/08/2015 om 13u00 –  => Ploegentijdrit 6,550Km. (1 ronde) 
 Rekkem 22/08/2015 om 17u00 – ½ rit 2 => 61,350 km (aanloop van 1,5Km + 9 ronden van 

6,65Km.) 
 Bellegem 23/08/2015 om 15u00 – rit 3 (finalerit)  =>  68 km (10 ronden van 6,8Km.) 

 
 
De totale afstand van de West-Vlaanderen Cycling Tour 2015 bedraagt: 203,100 km. 
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Règlement de l’épreuve 
 

 
Art. 1: Organisation  
Le 7e West-Vlaanderen Cycling Tour est organisé par la “West-Vlaanderen Cycling Tour Organisation”  
avec siège à Espierres- Helchin, en collaboration avec trois clubs et sous les règlements de la RLVB. Elle se 
dispute du vendredi 21 aôut 2015 au dimanche 23 aôut 2015. 
  
 
Art. 2: Type d’épreuve  
L'épreuve est réservée au catégorie hommes débutants né en 1999 et 2000. Elle est inscrite au calendrier 
National dans la catégorie 2.17 IC. 
 
 
Art. 3: Participation  
Conformément à l’article 2.2.002N du règlement RLVB, l’épreuve est ouverte aux équipes suivantes (invité 
par l’organisation): équipes nationale, équipes provinciales, équipes régionals, équipes mixtes et équipes 
de club.  
Conformément à l’article 2.2.003 du règlement RLVB. 
 
le nombre de coureurs par équipe est de minimum 4 et de maximum 6 coureurs. Le nombre de partants 
max. est de 160. 
 
Le développement max. est de 6,94 m (52x16) 
 
L’engagement des équipes se fera exclusivement au moyen du formulaire officiel et doivent parvenir 
avant le 20 juillet 2015. En cas de désistement d’une équipe, celle-ci se verra infliger une amende 
conformément à la réglementation RLVB. 

  
Art. 4: Permanence  
La permanence de départ se tient le vendredi 21 aôut 2015 à Ontmoetingscentrum, Gemeenteplein, 
Wielsbeke de 13h00 à 15h15.  
La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d'équipes se font à la 
permanence de 13h00 à 15h15.  
La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du règlement RLVB, en présence des 
membres du Collège des Commissaires, est fixée le vendredi 21 aôut 2015 à 15h30 et aura lieu à 
Ontmoetingscentrum, Wielsbeke. 
 
Lieu et adresses de permanence pour les trois jours de course: 
 

 Wielsbeke 21/08/2015: De 13u00 à 20u00. Ontmoetingscentrum, Gemeenteplein 
 Rekkem 22/08/2015: De 10u00 à 20u00. Dorpshuis, Plaats 30 
 Bellegem 23/08/2015: De 15u00 à 20u00. OC de wervel, Processiestraat, 6 

 
Le montant pour le fonds des jeunes est de €54 (3€ par étape/ par coureur/ fois trois jours de 
course), doit être versée sur le compte KBC no.  BE43 7330 5406 4901 WEST-VLAANDEREN 
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CYCLING TOUR,  ultérieurement le  3 août 2015 avec la mention suivante : inschrijvingsrecht WVL 
Cycling Tour 2015 + nom de l’équipe.  
Virement Int. : IBAN: BE43 7330 5406 4901  BIC: KREDBEBB 
 

 
Art. 5: Contre la montre par équipe  à Rekkem (22/08) 
5.1 L’ordre de départ du contre la montre par équipe sera l’inverse du classement général par equipe à 

l’issue de la première étape avec comme seul exception l’équipe du premier au classement individuel 
qui prendra le départ en dernier.  
 

5.2 Le premier départ est à 13H00 puis tout les deux minutes. 
 

5.3 Le temps est pris sur le 3e coureur.  Les coureurs attardés sont crédités de leur temps réel. 
 

5.4 Les résultats du contre la montre par équipes compte pour le classement individuel par temps ainsi que 
pour le classement par équipes. 

 
5.5 Un coureur ayant un ennui mécanique dans le dernier kilomètre (voire art. 9 : délais d’arrivée).  

 
5.6 Les débutants peuvent utiliser un simple vélo de route pourvu éventuellement d’un guidon à corne de 

vache ou d’un support de guidon. Ils doivent utiliser des roues normales de 16 rayon avec des jantes 
d’une hauteur Max. de 30mm. ( incl. Surface de freinage). 

 
5.7 Les coureurs de chaque équipe doivent se présenter au moins 15’ avant leur départ pour le contrôle 

de leur vélo. 
5.8 le ravitaillement est pas autorisée. 
 
 

Art. 6: Radio-Tour  
 
Les informations courses sont émises sur la fréquence 160.10625 MHz – canal 2. 
 
Art. 7: Assistance technique neutre  
 
L’organisateur  met  à  la  disposition  une  voiture  neutres  et  une  moto  neutre  équipées  de  matériel  de 
dépannage. 

 

Art. 8: Bonifications 
 

1. A hauteur de la ligne d’arrivée à la fin du 6ieme tour (3’’, 2’’ et 1’’) le samedi 22/8 à Rekkem. 
2. A hauteur de la ligne d’arrivée à la fin du 3ieme et 6ieme tour (3’’, 2’’ et 1’’) le vendredi 21/8 à 

Wielsbeke et le dimanche 23/8 à Bellegem. 
3. A l’arrivée de la ½ étape le samedi 22/8 à Rekkem (6’’, 4’’ et 2’’). 
4. A l’arrivée de l’étape le vendredi 21/8 à Wielsbeke et le dimanche 23/8 à Bellegem (10’’, 6’’ et 

4’’). 
Ces bonifications sont seulement retenue dans le classement individuel par temps et dans le 
classement des jeunes. 

 
Art. 9: Délais d’arrivée  
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Les délais d’arrivée ont été fixés comme suit:  
 étapes: 10%  
 Contre la montre par équipe: 33%  

 
Le Collège des Commissaires peuvent prolonger les délais d’arrivée après consultation de l’organisateur et 
uniquement en cas exceptionnel, imprévisibles et par force majeure. 
 
En cas de chûte, de crevaison ou d’incident mécanique dûment constaté, dans les trois derniers kilomètres 
d’une étape, le ou les coureur(s) accidenté(s) est (sont) crédité(s) du temps du ou des coureur(s) en 
compagnie du ou desquels il(s) se trouvai(en) t au moment de l’accident. Son ou Leur classement sera celui 
du franchissement de la ligne d’arrivée. 
 
Si à la suite d’une chûte dûment constatée dans les trois derniers kilomètres un coureur est dans 
l’impossibilité de franchir la ligne d’arrivée, il sera classé à la dernière place de l’étape et crédité du temps 
du ou des coureur(s) en compagnie du ou desquels il se trouvait au moment de l’accident. 
 
En cas de chûte, de crevaison ou d’incident mécanique dûment constaté, après le passage sous la flamme 
rouge dans une étape contre la montre par équipes, le ou les coureur(s) accidenté(s) est (sont) crédité(s) 
du temps du ou des coéquipier(s) en compagnie du ou desquels il(s) se trouvai(en)t au moment de 
l’accident.  
 

ARTICLE 10 
 

Art. 10: Classements 
 

Le leader de chaque classement est tenu de revêtir le maillot distinctif correspondant.  
Si un coureur est en tête de plusieurs classements, l’ordre de priorité des maillots distinctifs est le suivant:  
 

1. Classement individuel au temps (maillot jaune) 
2. Classement individuel au points (maillot vert) 
3. Classement individuel des rushes (maillot rouge) 
4. Classement individuel des jeunes (°2000 - maillot blanc) 
5. Classement par équipe 

 
L’organisateur peut imposer à un autre coureur, classé en ordre utile, le port du maillot non revêtu par le 
leader dans le classement en question. 
Toutefois, si ce coureur doit porter son maillot de champion national, il portera ce maillot. 
 
 
10.1  Classement général individuel au temps – maillot JAUNE 
 
Le classement général individuel au temps est établi par l’addition des temps de chaque étape et des 
bonifications à l’arrivée de l’étape et des rushes, comptes tenu des sanctions éventuelles. 
En cas d’égalité de temps au classement général individuel, il est fait appel à l’addition des places obtenues 
à chaque étape et, en dernier ressort, à la place obtenue dans la dernière étape disputée. 
 
Des bonifications en temps sont attribuées dans toutes les étapes : 
A chacun des sprints intermédiaires 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde seront attribuées aux 3 premiers 
coureurs classés. 
A l’arrivée de la ½ étape à Rekkem  6”, 4” et 2” seront attribuées aux 3 premiers coureurs classés. 
A l’arrivée de l’étape de Wielsbeke et Bellegem 10”, 6” et 4” seront attribuées aux 3 premiers coureurs 
classés. 
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10.2  Classement par points – maillot VERT 
 
Le classement par points est obtenu dans chacune des étapes. 
• Il est attribué à chaque arrivée d’étape en ligne 20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 aux 20 
premiers coureurs classés. 
• Il est attribué à chaque sprint intermédiaire 8, 5 et 3 points. 
Le leader du classement par points portera un maillot vert. 
En cas d’exæquo au classement individuel aux points, il est fait application des critères suivants, jusqu’à ce 
qu’il y ait départage : 

1 Nombre de victoires d’étapes 
2 Nombre de victoires aux sprints intermédiaires  
3 Classement général individuel au temps. 

 
10.3  Classement des rushes – maillot ROUGE 
 
Le Classement Général des Rushes est établi par l'addition des points recueillis au passage des 
différents rushes (fin 5ieme et 7ieme tour de chaque étappe et demi-étappe): 8-5 et 3 p. 
 En cas d'ex aequo au Classement Général final des rushes, le nombre de 1ières pl., 2 ièmes, etc. dans 
les rushes sera pris en compte. En cas de nouveaux ex - aequo, la place au dernier rush désignera le 
vainqueur au classement. 
 

 
10.4  Classement des Jeunes – maillot BLANC 
 
Le classement des Jeunes est réservé aux coureurs nés depuis 1er Janvier 2000. 
Le classement général individuel des jeunes est établi par l’addition des temps de chaque étape et des 
bonifications à l’arrivée de l’étape et des rushes, comptes tenu des sanctions éventuelles, En cas d’égalité de 
temps au classement général individuel, il est fait appel à l’addition des places obtenues à chaque étape et, 
en dernier ressort, à la place obtenue dans la dernière étape disputée. 
 

 
 

10.5  Classement par Equipes 
 
Le classement général par équipes s’établit par l’addition des trois meilleurs temps individuels de chaque 
équipe dans toutes les étapes courues. En cas d’exæquo, il est fait application des critères suivants, jusqu’à 
ce qu’il y a départage: 

 Nombre de premières places dans le classement par équipes du jour, nombre de deuxièmes 
places dans le classement par équipes du jour, etc. 

 S’il y a toujours égalité, les équipes sont départagées par la place de leur meilleur coureur au 
classement général individuel. 

Toute équipe réduite à moins de trois coureurs est éliminée du classement général par équipes. 
 
 
 
 
Art. 11: Prix – Total: 4441€ 
 
Tous les prix gagneés seront versé par l’organisation sur le compte de l’équipe. Une liste à vérifier sera 
envoyé au paravent par e-mail. 
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Individuel par étape (23/08 en 24/8):  750€ - 20 prix 

140 110 90 70 50 40 30 20 20 20 
20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 

 
+ 5 € supplémentaire de la 21e au 40e place 

 
CLM par équipe (22/08):  365€ - 10 prix 

100 75 50 40 30 20 15 15 10 10 
 
+ 6 € supplémentaire de la 11e au 26e place 
 
Individuel par ½ étape (22/08):  400€ - 20 prix 

75 55 45 35 25 20 15 10 10 10 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
+ 5 € supplémentaire de la 21e au 40e place 
 
Classement individuel final( 24/08):   750€ (maillot jaune) – 20 prix 

140 110 90 70 50 40 30 20 20 20 
20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 

 
Classement par équipe final (24/08): 365€ - 10 prix 

100 75 50 40 30 20 15 15 10 10 
 
+ 10 € supplémentaire par équipe de la 11e au 20e place 
 
Classement par points final 365€ (24/08): (maillot vert) – 10 prix 

100 75 50 40 30 20 15 15 10 10 
 
Classement final des rushes (24/08): 100€ (maillot rouge) – 3 prix 

50 30 20 
 
Classement final des jeunes (24/08): 100€ (maillot blanc) – 3 prix 

50 30 20 

 
 
 
Art. 12: Antidopage  
Le règlement antidopage de la RLVB s’applique intégralement à la présente épreuve. En outre, la 
législation antidopage de Flandre, s’applique conformément aux dispositions de la loi Belge.  
Le contrôle antidopage a lieu à:  

 Rit  1 te Wielsbeke: in het. Ontmoetingscentrum, Gemeenteplein te Wielsbeke. 
 ½ Rit Rekkem: Paradijsstraat 134, (woning Dhr Durieu) 8930 Rekkem 
 Ploegentijdrit Rekkem: Paradijsstraat 134, (woning Dhr Durieu) 8930 Rekkem 
 Rit 3 Bellegem: in OC DE WERVEL, Processiestraat 6 

 
Art. 13: Protocole  
 
Les coureurs suivants doivent se présenter quotidiennement au protocole dans un délai de  max. 15’ 
après leur arrivée: 
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 Après chaque épreuve: 
 Les 3 premiers de l’étape 
 Le leader des classement suivant: 

1. Classement individuel (maillot jaune) 
2. Classement par points (maillot vert) 
3. Classement des rushes (maillot rouge) 
4. Classement des jeunes (maillot blanc) 
5. Après le contre la montre par équipe: les vainqueurs du clm par équipes  

 
 

Les coureurs suivants doivent se présenter au protocol après la dernière étape dans un délai de  max. 
15’ après leur arrivée: 

 Les 3 premiers de l’étape 
 Le vainqueur des classement suivant: 

1. Classement individuel (maillot jaune) 
2. Classement par points (maillot vert) 
3. Classement des rushes (maillot rouge) 
4. Classement des jeunes (maillot blanc) 

 

 
 
Art. 13a: Remise des prix officiel dimanche 23/08) 

 
La remise des prix officiel aura lieu à l’école, Bellegemkerkdreef le dimanche 24 aôut à 18h30. 

 
La présence des coureurs suivant est éxiger: 
 

Le vainqueur des classement suivant: 
1) Classement individuel (maillot jaune) + 2e + 3e 
2) Classement par points (maillot vert) 
3) Classement des rushes (maillot rouge) 
3) Classement des jeunes (maillot blanc) 
4) Un représentant de l’équipe gagnante du classement par équipe 

 
 

Art. 14: Pénalités  
 
Le barème des pénalités de la RLVB est le seul applicable. 
 

Art. 15:  Nombre de km. et heures de départ 
 

 Wielsbeke 21/08/2015 à 17u30 – étape 1=> 68,2 km. (11 tours de 6,2Km.) 
 Rekkem 22/08/2015 à 13u00 – CLM par équipe => 6,550Km. (1 tour) 
 Rekkem 22/08/2014 à 17u00 – ½ étape 2 => 61,350 km (1,5Km + 9 tours de 6,65Km.) 
 Bellegem 23/08/2014 à 15u00 – étape 3 (étape final) =>  68 km (10 tours de 6,8Km.) 
 

 
La distance totale de West-Vlaanderen Cycling Tour 2015 est de: 203,100 km. 
 
 


