INFO EN REGLEMENT Sente Classic - Vrijdag 31 augustus 2018
1. Sente Classic is een dorpskoers voor Sentenaars, voor zowel dames als heren vanaf 18 jaar. Deze koers wordt georganiseerd
door WTC Parcheggio Sente in samenwerking met Feestcomité Sente Kermis. Sente Classic wordt als ‘Wielerwedstrijd voor
Gentlemen’ ondersteund door Vlaamse Wielrijdersbond (VWB).
2. Voorwaarden deelname: Sente Classic is een wielerevenement voor alle ‘ware’ liefhebbers van de fiets, waarbij competitieve
vergunninghouders (WBV of KBWB) worden uitgesloten van deelname. De organisatie heeft het recht om deelnemers te weigeren
indien zij van oordeel is dat de deelnemer niet als wielertoerist of amateur gecatalogeerd kan worden. Elke deelnemer is minstens
18 jaar oud (geboren in 2000 of ouder) en dient te voldoen aan één van volgende voorwaarden:
●
Inwoner van Sente
●
(Schoon)ouders nog in Sente wonen
●
Lid van WTC Parcheggio Sente
●
Lid van vereniging uit Sente
●
heeft kinderen die school lopen in VBS Sint-Katrien
3.Enkel koersfietsen worden toegelaten tijdens de wedstrijd. Mountainbikes, e-bikes, ligfietsen, tijdritfietsen, opzetsturen, e.d.
worden niet toegelaten. Elke deelnemer verklaart medisch in orde te zijn. Deelnemers dragen verplicht een fietshelm. Het
rugnummer is verplicht en wordt aangebracht links op de onderrug. Elke deelnemer houdt zich aan de richtlijnen van de
organisatoren, de politie en de seingevers. De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke
ongevallen. Rij voorzichtig en met respect voor uw ‘tegenstanders’. Renners die zich onsportief of onverantwoord gedragen zullen
door de jury uit de wedstrijd worden genomen. Indien men opgeroepen wordt voor de dopingcontrole moet men zich onmiddellijk en
vrijwillig na de wedstrijd aanbieden.
4. Inschrijven: Inschrijven dient vooraf en online te gebeuren via https://goo.gl/forms/aLksM2NQhUwnTFBm1 . Elke deelnemer
betaalt 15 euro (deelname, verzekering via VWB en €5 waarborg voor rugnummers die je terugkrijgt bij teruggave).Het bedrag dient
te worden overgeschreven op rekening: BE34 0004 3409 3790. Deze betaling is definitief en kan niet teruggevorderd worden als de
deelnemer verzaakt aan zijn deelname door om het even welke omstandigheid. De inschrijving is pas geldig als het volledig
inschrijvingsformulier is ingevuld en het inschrijvingsgeld op de rekening van de organisatie staat. De inschrijvingen worden
afgesloten op 31 juli . In geval van te weinig inschrijvingen (minder dan 40) op 31 juli, kan de organisatie beslissen om Sente Classic
niet te laten doorgaan. In dit geval, wordt u het inschrijvingsgeld terugbetaald. Daarom vragen we u om uw rekeningnummer te
bevestigen via het inschrijvingsformulier.
5. Wedstrijd en parcours Alle deelnemers aan Sente Classic dienen zich op de dag van de wedstrijd persoonlijk aan te melden in
het Senter tussen 17.30u en 18.30u (afhalen wedstrijdnummers, ondertekenen wedstrijdblad en dagverzekering VWB). De start van
Sente Classic wordt gegeven om 19u in de Sint-Katharinastraat. De wedstrijd wordt gereden op een afgesloten en verkeersvrij
parcours: Sint-Katharinastraat, Sentestraat en Beiaardstraat. De wedstrijd bestaat uit 12 rondes van 3,1 km. De eerste 4 rondes
worden in gesloten formatie gereden aan het tempo aangegeven door de wedstrijdleiding (ongeveer 25 km/u). Niemand rijdt de
wedstrijdleiding voorbij. Pas vanaf de 5e ronde mag iedere deelnemer zijn eigen tempo bepalen. Niemand mag tegen de rijrichting in
terugkeren. De wedstrijd loopt af wanneer de eerste over de finishlijn komt. Ingelopen renners hoeven de restererde rondes niet
meer af te werken. Deelnemers die ingelopen worden maken voldoende plaats voor veilige passeermanoeuvres. Wedstrijd stopt om
20u30.
5. Klassementen en prijzen De huldiging van de winnaars en de uitreiking van de prijzen vindt plaats in het Senter rond 21u. De
organisatie doet zijn best om een correct en volledig klassement op te stellen. Dit echter zonder dure tijdsregistratiesystemen.
Daarom graag uw begrip indien een volledig klassement even op zich laat wachten.
6. Tot slot Elke deelnemer is verzekerd voor lichamelijk letsel bij ongevallen die zich voordoen tijdens de wedstrijd, behalve
ongevallen en schadeclaims die voortspruiten uit overtredingen van het reglement. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld
worden voor diefstal of andere onregelmatigheden rond het parcours. Elke deelnemer verklaart bij ondertekening van het
wedstrijdblad dat hij of zij akkoord gaat met alle bepalingen van het reglement. Deelnemen is veel belangrijker dan winnen! We
rekenen op de sportiviteit van alle deelnemers om er een faire en memorabele wedstrijd van te maken.

