Gullegem
Dinsdag 4 januari 2022
Cyclocross Gullegem vzw, Parantee-Psylos, Cycling Vlaanderen en Paralympic Team
Belgium nodigen alle G-renners uit om deel te nemen aan de G-veldrit in Gullegem. De
wedstrijd vindt plaats op dinsdag 4 januari 2022 en is een competitiewedstrijd. Enkel
Belgische G-wielrenners met een geldige classificatie maken kans op de titel Kampioen
van België in de volgende categorieën: MVE, WVE, MASS, WASS.
Maximum 2 begeleiders per renner toegestaan.

Inschrijven
Indien je omwille van ziekte alsnog niet kan deelnemen, verwittig per mail:
bas.vandycke@parantee-psylos.be.
Wat de betaling betreft vragen we het volgende:
Via overschrijving of Payconiq (indien je na 30/12 betaald hebt, breng een betalingsbewijs mee
naar de inschrijvingen). Ter plaatse is het niet mogelijk om cash te betalen.

COVID maatregelen
De Hexia Cyclocross Gullegem is een COVID Safe event. Breng daarom jouw COVID Safe Ticket
mee zodat het kan worden gescand. Ook het dragen van een mondmasker is verplicht, met
uitzondering tijdens het sporten voor de renners.
Om een geldig Covid Safe Ticket te kunnen voorleggen moeten bezoekers, medewerkers en
deelnemers voldoen aan minstens 1 van de volgende 4 voorwaarden:
• je bezit een vaccinatiecertificaat waarmee je bewijst dat je al minstens 2 weken volledig
gevaccineerd bent tegen COVID-19
• je bezit een negatief PCR-testcertificaat
• je bezit een negatief antigeen(snel)testcertificaat
• je bezit een herstelcertificaat (maximaal 6 maanden oud) dat aantoont dat je hersteld bent
van COVID-19 na een eerdere positieve PCR-test.
Lees hier alle informatie na.

Classificatie
Indien je op dit moment nog niet in het bezit bent van een geldige classificatie, dan kun je deze nog
in orde brengen t.e.m. 7 november. Download het VE attest of ASS attest hier en bezorg deze aan
bas.vandycke@parantee-psylos.be.
Controleer of jou classificatie reeds in orde is hier voor VE sporters of ASS sporters.

Reglement
•
•
•

Helmdracht is verplicht
Renners rijden rechts op de rijbaan
Inhalen is enkel toegelaten via de linkerzijde

Programmatie
10u30

11u00 Inschrijven

09u30

10u15 Verkennen/opwarming omloop op het parcours

11u30

12u15 Belgisch Kampioenschap G-veldrijden

12u35

12u45 Huldiging

Inschrijvingen
Purasana, Heulestraat 104 – 8560 Gullegem

Start – Aankomst
Oefenterrein VTI Rijscholen, ter hoogte van verbindingsweg tussen Heulestraat en Europalaan –
8560 Gullegem

Parking
Parking ter hoogte van Restaurant ‘t Rusteel, Heulestraat 168, 8560 Gullegem

Parcours
Zie website: www.cyclocrossgullegem.be

Kleedkamers & toiletten:
Purasana, Heulestraat 104 – 8560 Gullegem

Bereikbaarheid:
Parking 1: Gullegemsestraat 41 – 8501 Heule (400 m)
Parking 2: Oude Ieperseweg 139 – 8501 Heule (850 m)
Parking 3&4: Peperstraat 5 – 8560 Gullegem (1100 m)
Parking 5: Marktplein, Kerkstraat – 8560 Gullegem (1100 m)
Parking 6: Lagaeplein – 8501 Heule (1300 m)
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