
  

 

 

 

 

          

 

Heusden-Zolder 
3 april 2021 

 

Parantee-Psylos, LHF en Cycling Vlaanderen nodigen alle G-wielrenners uit om deel te 

nemen aan de Selectietijdrit in Heusden-Zolder. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 3 

april 2021 en maakt deel uit van het Open Kampioenschap van Vlaanderen. Alle G-

wielrenners met een geldige classificatie en UCI-licentie (seizoen 2021) zijn welkom op 

deze wedstrijd.   

 

Inschrijven 

Vooraf inschrijven wordt sterk aangemoedigd en kan t.e.m. 28 april (24u) door middel van dit 
online inschrijvingsformulier. Ten laatste twee dagen (48u) voor de wedstrijd wordt de starterslijst 
en de detailbriefing op de website van Parantee-Psylos geplaatst.  
 
De renner die zich vooraf inschrijft, betaalt 5 euro voor zijn rugnummer, verzekering en inschrijving 
op de wedstrijddag. Daginschrijvingen zijn niet mogelijk! 
 

Digitale tijdsregistratie  

De renners brengen hun eigen ProChip FLEX mee naar de wedstrijd. Bij de inschrijving wordt het 
chipnummer gecontroleerd zodat de tijdopnemers er zeker van zijn dat elke chip bij je juiste renner 
hoort.  
Parantee-Psylos verhuurt transponders aan €10 per wedstrijd. De renner geeft zijn UCI licentie als 
waarborg. 
 

Reglement 

• Helmdracht is verplicht. Een overtrek van het correcte kleur is ook toegestaan 

• Rijden zonder schoenen is verboden 

• Spiegel op de ligbike is verplicht 

• Er moet een reglementaire ‘safety bar’ aanwezig zijn op de handbikes 

• Elke atleet moet in het bezit zijn van een UCI-licentie, afgeleverd door zijn nationale 

federatie 

• Gebruik van communicatiemiddelen is verboden 

• Sinds 1/07/2018 zijn schrijfremmen toegelaten in competitie 

Programmatie 

Meer info volgt nog.  

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HUD0DL2_kEelpfpnH5KI75EAMAoO3mxCkNHUzz3iDBxUNDhFNUVWUFVVWkdFWjJDWEFTQ1FEM1cyVS4u
https://www.parantee-psylos.be/activiteiten/wielrennen-open-kamp-van-vlaanderen-1-1
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Competitieklassen & afstanden 

Sportklasse # ronden km Sportklasse # ronden km 

MH1 4 16 WH1 4 16 

MH2 4 16 WH2 4 16 

MH3 4 16 WH3 4 16 

MH4 4 16 WH4 4 16 

MH5 4 16 WH5 4 16 

  

MT1 2 8 WT1 2 8 

MT2 4 16 WT2 4 16 

            

MC1 6 24 WC1 4 16 

MC2 6 24 WC2 4 16 

MC3 6 24 WC3 6 24 

MC4 6 24 WC4 6 24 

MC5 6 24 WC5 6 24 

  

MB 8 32 WB 6 24 

MVE 4 16 WVE 3 12 

MASS 4 16 WASS 3 12 

 
Ntb op basis van het te hanteren protocol. 
 

 
Parcours (4.011 km):  
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Kleedkamers & toiletten: 
 
Kleedruime is aanwezig, ook toilet en douche toegankelijk. Deze zullen aangegeven staan met 
wegbewijzering.  

Bereikbaarheid: 
 
Circuit Zolder 
Terlaemen 30, 3550 Heusden-Zolder 
 
 

Extra informatie: 
Een EHBO-hulppost zal aanwezig zijn met een bemande ziekenwagen ter hoogte van de 
aankomstzone indien er zicht noodgevallen zouden voordoen 

 
 


