WEDSTRIJDREGLEMENT

1. De “Guido Reybrouck Classic” is een interclub 1.1 die verreden wordt volgens de
geldende reglementering van de KBWB en UCI. De wedstrijd wordt georganiseerd door
de vzw De Vredespurters Moerkerke en vindt plaats op zondag 18 maart 2018.
2. Omtrent de “Guido Reybrouck Classic” werd met alle nuttige info een website
opgestart.
3. De “Guido Reybrouck Classic” is open voor clubs, nationale en regionale ploegen.
Deelname van maximum 3 buitenlandse clubs buiten de aangrenzende federaties is
toegestaan.
Buitenlandse ploegen dienen steeds de toelating tot deelname van hun eigen federatie te
hebben. Deze toelating moet kunnen voorgelegd worden indien nodig.
4. De wedstrijd is voorbehouden voor internationale juniores. De ploegen bestaan uit
minimum 4 en maximum 6 renners. Het maximum aantal toegelaten ploegen is 25.
Ploegen die eerst ingeschreven hebben, krijgen voorrang.
5. Permanentie: Stadhuis Damme op 18/03/2018 van 10u00 tot 18u30.
Parking–kleedkamers–douches: Sportpark Meuleweg-Visserstraat. Bijkomende parking
in Industriepark, Gemeentewerkplaats.
Inschrijving ploegleiders + afhalen rugnummers: van 11u tot 12u in Stadhuis Damme
Briefing ploegleiders: om 12u30 in Stadhuis Damme
Handtekeningcontrole vanaf 13u30 tot 14u15; op Markt Damme
Bij inschrijving betaalt de ploegleider 3 € per ingeschreven renner, dit volgens besluit
van WBV – KBWB (inschrijvingsrecht of deelnamerecht)
6. Radioverbinding: frequentie wordt medegedeeld bij briefing ploegleiders.
7. Prijzenverdeling:
Individueel: 1215€ voor 20 prijzen:200€, 150€, 125€, 100€, 90€, 80€, 70€, 60€, 50€,
40€, 30€, 30€, 30€, 30€, 30€, 20€, 20€, 20€, 20€, 20€,
Ploegenklassement: 380 €: voor 15 prijzen:
75€, 60€, 50€, 35€, 30€, 25€, 20€, 15€, 10€, 10€, 10€, 10€, 10€, 10€, 10€
8. Protocol:
Iedere renner die de aankomst overschrijdt met een tijd van meer dan 5% van de door de
winnaar geregistreerde tijd, zal niet in het klassement opgenomen worden.
9. De medische controle zal plaatsvinden in het kabinet van Dr. Hutsebaut, Oude
Pastoriestraat 10, 8340 Moerkerke (tel nr: 050/500151)
10. De eerste drie renners in de uitslag dienen op het podium te komen om de bloemen en
trofee in ontvangst te nemen.
11. Straffen: alleen het UCI en KWBW-barema zijn van toepassing.
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12. De organisator verbindt er zich toe ieder ploeg die vooraf zijn kandidaatstelling bij de
inrichter heeft kenbaar gemaakt te bevestigen of ze mogen deelnemen.
13. De aanwerving van de ploegen zal geschieden met het officiële inschrijvingsformulier
“Officieel Inschrijvingsbulletin” art 1.2.049
14. Het inschrijvingsbulletin moet verplichtend 6 titularissen en 3 vervangers vermelden en
moeten 15 dagen voor de wedstrijd aan de organisator worden opgestuurd.
15. Ten laatste 3 dagen voor de wedstrijd dienen de ploegen aan de organisator schriftelijk
de namen van de 6 titularissen en 3 vervangers te bevestigen.
16. Elke onthouding van een ploeg die vooraf zijn deelname bevestigde bij de inrichter zal
worden bestraft overeenkomstig de reglementen van de WBV
17. Bij betwistbare gevallen zijn de inrichters enerzijds de WBV anderzijds die bevoegd zijn
om een uitspraak te doen.
18. Koersdirecteur: Marc De Soete, 0477/67 90 00
19. De volgorde van de volgwagens voor de “Guido Reybrouck Classic” zal, via het systeem
van lottrekking, als volgt worden bepaald:
1. De wagens van de ploegen aanwezig op de ploegleidervergadering
2. De wagens van de ploegen niet aanwezig op de ploegleidervergadering
20. De inrichters zullen instaan voor 2 neutrale materiaalwagens.
21. Parcours: gedetailleerde beschrijving is terug te vinden op de website.
22. De aankomsten worden geregistreerd met fotofinish rugnummers links.
23. Eén uur na het einde van de wedstrijd is er een receptie met de winnaar (individueel en
per ploeg) voorzien.
24. College van commissarissen (nog niet gekend).
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