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.

Inschrijven
Vooraf inschrijven wordt sterk aangemoedigd en kan t.e.m. 1 januari (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 30 december. Enkel indien je niet in de mogelijkheid bent om te
betalen via één van de bovenstaande methoden, contacteer bas.vandycke@parantee-psylos.be
binnen deze deadline.
Rekeningnummer van Parantee-Psylos BE74 0682 3627 0607 met de melding:
‘Inschrijving Gullegem NAAM+VOORNAAM’.
Renners die ter plaatse inschrijven betalen 10 euro en doen deze ook via overschrijving of
Payconiq.

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
Oude Ieperstraat 65 – 8560 Gullegem
Aanrijden via: R8 afrit 9, richting 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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