DUO BIKE RUN
5-DAAGSE MOUNTAINBIKE VAN DE RODEBERG (WESTOUTER)
Hoe werkt het ?
De bedoeling van het Duo Bike Run is dat je met een team van 2 de voorziene afstand aflegt in een zo kort mogelijke tijd.
Per duo beschik je over één fiets. Ja mag onderling wisselen van functie (lopen of fietsen) als je wil maar als duo blijf je
altijd samen. Er is maximum 15 meter tussen beide partners. Het parcours per ronde is ca. 4,5 km op het parcours BK
Mountainbike XCO.
We werken met tijdsregistratie en dit gaat als volgt: er is 1 transponder die in een drinkbus steekt voor elk team .
Tijdens het evenement kan je na elke ronde zien wat je tijd en plaats is. Wij zijn geen wedstrijd. De rondetijden en het
klassement zijn louter informatief!
Inschrijvingen
Inschrijvingen dienen vooraf te gebeuren via inschrijvingsformulier die u kan vinden op de website
www.vwchoogledegits.be/programma/duobikerun
Kostprijs :
Duo Bike Run Small edition
•
Inschrijven : 20 EUR per duo
Duo Bike Run XL edition
•
Inschrijven : 25 EUR per duo
Het aantal deelnemers is beperkt, wees er tijdig bij.
Toegangswegen tot het evenement
Komende van Kortrijk, volg de A19 richting Ieper tot einde; Sla linksaf op de Noorderrng richting Poperinge voor 8,1 km tot
aan rondpunt Vlamertinge; Neem op de rotonde de 3de afslag naar de Bellestraat voor 3,9km richting Reningelst Westouter en vervolgens volg de bewegwijzering naar het PPO punt.
Parcours BK Mountainbike XCO 2018 - te raadplegen op www.vwchoogledegits.be/parcours
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Programma DuoBikeRun
dinsdag 17 juli 2018:
opening camping Kosmos vanaf 15 u (P4 – rood)
donderdag 19 juli 2018:
van 9u tot 12.00u : afhalen registratie
oc De Galoye (Loker) Dikkebusstraat 131, 8950 Heuvelland (Loker)
Info: Kleedkamers, sanitair en douches zjjn gelegen in de
Rodebergstraat ter hoogte van het pompstation.

Duo Bike Run Small Edition vanaf 12 jaar
Er wordt een afzonderlijk klassement opgemaakt
jeugd jonger dan 18 jaar
• 12.45u: opening startvak
• 13u: start evenement
• 1 ronde van ca. 4,5 km, zijnde ca. 4,5 km
• 14u: einde evenement
Duo Bike Run XL Edition vanaf 12 jaar
• 14.45u: opening startvak
• 15u: start evenement
• 4 ronden van ca. 4,5 km, zijnde ca. 18 km
• 17u30: einde evenement

Reglement
De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid van de hand betreffende ongevallen, diefstallen, verliezen, schade of beschadiging aan het materiaal van de deelnemers. Elk team zal de veiligheidsvoorschriften respecteren.
Reglement DuoBikeRun
Artikel 1 : Verklaring van goede gezondheid
De deelnemers verklaren bij inschrijving in goede gezondheid te verkeren en een goede fysieke conditie te hebben. De teamleider geeft bij de online inschrijving aan dat alle deelnemers in zijn/haar team in goede gezondheid verkeren. De organisatie kan
op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gezondheidsproblemen voor, tijdens en na de wedstrijd.
Artikel 2 : Gebruik transponder + teamvoorwaarden
Elke deelnemer is verplicht gebruik te maken van het tijdswaarnemingssysteem met behulp van transponders. De transponder
dient in een bidon vervoerd te worden. De minimum leeftijd van de deelnemers is vastgesteld op minimum 12 jaar.
Bij inschrijving krijgt men een stuurbord of transponder (waarborg voor het terugbrengen = 10 euro) (Hotel Belvedere
aan de aankomst).
Artikel 3 : Fietsen
De mountainbikes die voor het funevenement gebruikt worden, moeten in perfecte staat verkeren. (geen wegfiets of cyclocross)
Elke deelnemer mag met zijn eigen mountainbike deelnemen. De organisatoren hebben het recht om op elk moment van de
wedstrijd de fietsen te controleren. Indien een verantwoordelijke een gevaar opmerkt aan een fiets, dan zal hij dat melden aan
de ploeg die onmiddellijk het gevaar moet verhelpen, op straffe van uitsluiting.
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Artikel 4 : Helm
Het dragen van een helm voor de fietser is verplicht tijdens de duur van het evenement en tijdens het rijden op het parcours.
Artikel 5 : Duo
Per duo beschik je over één mountainbike. Je mag onderling zoveel wisselen van functie (lopen of fietsen) als je wilt maar als
duo blijf je steeds samen. Er is maximum 15 meter tussen beide partners. Wisselen tussen loper en fietser gebeurt door de
fiets van partner tot partner door te geven. Als duo overschrijd je samen de finishlijn. Beide deelnemers dragen het borstnummer duidelijk zichtbaar vooraan. Bij voorkeur draag je als duo één outfit (T-shirt , sweater, …) in gelijkaardige kleur om als
team goed zichtbaar te zijn.
Artikel 6 : Materiaalpech
Indien een deelnemer materiaalpech ondervindt tijdens het evenement en niet verder kan fietsen moet men de route te voet of
lopend overbruggen langsheen het parcours naar de wisselzone.
Artikel 7 : Fair Play
Het hele evenement staat in het teken van gezelligheid, fair play, fun en sportiviteit voor iedereen. Daarom verwachten de
organisatoren van iedereen een fair gedrag. Op elk gedrag dat door de organisatoren als gevaarlijk wordt bestempeld, volgt na
een waarschuwing een sanctie. Onderling respect tussen deelnemers, organisatoren en toeschouwers is van belang voor een
goede afloop van ons evenement. Bij het inhalen van andere deelnemers dient de achterop komende deelnemer bij voorkeur de
wens om in te halen kenbaar te maken ‘met links voorbij’. Dit betekent dat de deelnemer die ingehaald wordt rechts aanhoudt zodat de inhalende renner links voorbij kan. In alle inhaalsituaties dient de veiligheid van alle renners in acht te worden
genomen.
Artikel 8 : Verzekeringen
Alle deelnemers worden verzekerd via hun eigen familiale verzekering.
Artikel 9 : Auto’s
Alle regels omtrent auto’s en campers worden opgenomen in het parking-/campingreglement die integraal deel uit maakt van
dit reglement.
Artikel 10 : EHBO
EHBO is tijdens het sportief gebeuren van het evenement aanwezig.
Artikel 11 : Reclame Uitingen
Publiciteit op fietsen en kledij is toegestaan. Voor alle andere vormen van reclame dient u vooraf toestemming te vragen aan
de organisatoren.
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Artikel 12 : Aggregaat
Aggregaten (stroomgroep) zijn niet toegestaan op het terrein. (zie parking-/campingreglement)
Artikel 13 : Registratie
De organisatie is gerechtigd om (delen van) het evenement en de bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit
beeldmateriaal te publiceren en derden toestemming te geven tot openbaarmaking en verveelvoudiging. Hieronder wordt ook
verstaan de (camera) registratie in kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein.
Door betreding van het terrein of deelname aan het evenement geeft de bezoeker/deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met de
openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret.
Artikel 14 : Annulatie van deelname of terugtrekking
Wanneer een ingeschreven team of individuele rijder zich terugtrekt, wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald indien de
terugtrekking Veld- en Wegritcomité Hooglede-Gits per e-mail voor 1 juli 2018 bereikt. Na 1 juli is er geen terugbetaling meer
mogelijk.
Artikel 15 : Onderbreking en voortijdige beëindiging van het evenement.
In noodgevallen, zoals ernstige ongelukken of noodweer of andere (in de ruimste zin), kan de organisatie besluiten het evenement tijdelijk te onderbreken of voortijdig te beëindigen. Bij onderbreking van het evenement wordt een tussenstand vastgelegd op basis van het meest aantal afgelegde ronden. Bij een gelijk aantal afgelegde ronden wordt de hoogste klassering
bepaald door de volgorde van doorkomst aan het eind van de laatste volle ronde. Bij hervatting van het evenement wordt
tegelijkertijd gestart vanaf de wisselzone of aankomstzone. Vanaf de herstart wordt het volledige aantal geregistreerde ronden
meegenomen in de eindtijd. Eventueel opgebouwde voorsprong in de ronde tijdens de wedstrijd onderbreking komt dus te
vervallen.
Artikel 16 : Reglement
Door zijn inschrijving verklaart elke deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement & voorwaarden van dit evenement. Hij verplicht zich om het te respecteren en het op de meest strikte manier na te leven.
Parking/camping reglement: www.vwchoogledegits.be/praktisch/camping-kosmos
Door deel te nemen aan dit evenement, verklaart u dit reglement gelezen te hebben en volledig na te leven.

		
Het is verboden op het grondgebied van Heuvelland te parkeren/te overnachten op andere
		 locaties dan voorzien door de organisatie (zie politiereglement).
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