Lichtervelde
Zondag 29 augustus 2021
Handbiketeam Move On, Parantee-Psylos en Cycling Vlaanderen nodigen alle Gwielrenners uit om deel te nemen aan de competitie G-wielerwedstrijd in Lichtervelde. De
wedstrijd vindt plaats op zondag 29 augustus 2021 en maakt deel uit van het Open
Kampioenschap van Vlaanderen. Alle G-wielrenners met een geldige classificatie en UCIlicentie (seizoen 2021) zijn welkom op deze wedstrijd.

Inschrijven
Vooraf inschrijven wordt sterk aangemoedigd en kan t.e.m. 4 augustus (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.
Betaling van 5 euro dient te gebeuren via overschrijving of Payconiq (zie QR code achteraan) en
moet ten laatste in orde zijn op woensdag 22 augustus. Enkel indien je niet in de mogelijkheid bent
om te betalen via één van de bovenstaande methoden, contacteer bas.vandycke@paranteepsylos.be binnen deze deadline.
Rekeningnummer van Parantee-Psylos BE74 0682 3627 0607 met de melding:
‘Inschrijving Lichtervelde NAAM+VOORNAAM’.
*renners uit het buitenland kunnen pas inschrijven 72u voor de wedstrijd en indien er nog plaatsen
beschikbaar zijn.
Ter plaatse inschrijven is 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

Competitieklassen
Volgende competitieklassen zijn toegelaten op deze competitiewedstrijd:
B = tandem = VI
C1 - C2 - C3 - C4 - C5 = 2-wieler = FYS
T1-T2 = 3-wieler = FYS
H1-H2-H3-H4-H5 = handbike = FYS
VE = verstandelijke handicap
ASS = austisme

Programmatie
11:30

12:00 Inschrijvingen Handbikers (H) en Driewielers (T)

12:30

13:00 Verkennen omloop H&T

13:00

14:10 Wedstrijd H&T

14:00

14:45 Inschrijven Tandems (B) en Tweewielers (C)

14:30

15:00 Verkennen omloop B&C

15:00

16:10 Wedstrijd B&C
Prijsuitreiking

Inschrijvingen – Start – Aankomst
Ketelbuiserstraat 190, 8810 Lichtervelde

Parking
Kasteelstraat 69 en op de weide er recht over maar enkel personenwagens. Geen mobilehome of
zwaardere wagens. Op het parcours Ketelbuiserstraat 170 voor 12 uur en tot na de wielerwedstrijd
of ook een stukje langs de kasteelstraat.

Parcours (2800 m):
Start en aankomst Ketelbuiserstraat 190 dan linksaf naar de Kattestraat dan linksaf naar de
Veldekenstraat en vervolgens links naar opnieuw Ketelbuiserstraat.

Extra informatie:
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