WEDSTRIJDREGLEMENT BELGIAN MUM BEER N°1 – RETROKOERS
1. Zowel mannen als vrouwen met goed humeur mogen deelnemen aan de koers, op
voorwaarde dat ze minstens 18 jaar oud zijn.
2. Het maximum aantal deelnemers wordt beperkt tot 50:
o Men kan enkel inschrijven via het online formulier op de website:
• http://natourroeselare.be/
3. De wedstrijd start om 16u.
4. Onthaal:
o Wij verwachten iedereen minstens 1 uur voor de start van de koers in het MSKA in de
Hugo Verrieststraat 68, 8800 Roeselare.
Daar zijn er kleedkamers en parking voorzien.
o Aanmelden en afhalen van rugnummers gebeurt in Zaal Gudrun, Cichoreistraat 31,
8800 Roeselare.
5. Elke deelnemer is verzekerd via een dagverzekering van Cycling Vlaanderen:
o Iedereen tekent bij afhaling van het rugnummer een papier dat de organisatie niet
verantwoordelijk is voor gebeurlijke ongevallen.
6. Voor de retrokoers worden enkel retrofietsen toegelaten. De retrofiets moet voldoen aan
volgende hieronder vermelde voorwaarden:
o Racefiets met stalen frame ( geen aluminium en carbon)
o Versnellingen niet aan het stuur te bedienen (vitessen “aan de baar”)
o Geen klikpedalen, haken met riempjes zijn wel toegestaan.
o Valhelm (bananenhelm) is verplicht evenals de fietskledij van toen.
7. Elke deelnemende fiets wordt vooraf aan een technische controle onderworpen, indien
remmen of andere onderdelen niet volstaan mag deze fiets niet deelnemen aan de wedstrijd.
8. De eerste drie rondes worden achter de retro wedstrijdwagen gereden, dan pas start de
wedstrijd effectief.
9. Elke coureur moet zich fair gedragen ten opzichte van de andere deelnemers en wanneer hij
gedubbeld wordt moet hij plaats maken teneinde:
o de kopgroep(en) niet te hinderen bij het voorbijsteken.
o Bij gevaarlijk rijgedrag wordt de betrokkene onmiddellijk uitgesloten.
10. Een doortocht overslaan omwille van cafébezoek wordt uiteraard bestraft met uitsluiting.
11. De deelnemer verklaart naar eer en geweten dat hij in uitstekende gezondheid verkeert en
deelneemt op eigen verantwoordelijkheid.
12. De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video
e.d. Voor promotionele doeleinden van de wedstrijd zonder daarvoor vergoeding te claimen.
13. De deelnemer verklaart bij deelname aan dit evenement kennis te hebben genomen van dit
reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
14. De organisatoren kunnen deelnemers die zich niet aan dit reglement houden ten allen tijde
niet laten starten of uit de koers nemen.
15. daar men rijd en geniet tijdens onze koers van uwe schone velo op ons afgesloten parcours,
het is wel niet voor de grote prijs maar voor het plezier…

