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Wie mag deelnemen? 

Deze wedstrijd is vooral bedoeld voor recreanten die niet geregeld deelnemen aan wedstrijden. 

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen! Bij het ontdekken van het niet naleven van 

onderstaande punten wordt de deelnemer gediskwalificeerd. 

1. Inwoner zijn van Putte of er minimum 5 jaar gewoond hebben, inwoner zijn van 1 van de 

randgemeenten (Lier, Berlaar, Heist-op-den-Berg, Keerbergen, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver), lid 

zijn van een Putse vereniging of werken in een bedrijf te Putte. 

2. Geboren zijn vóór 31/08/2002. 

3. Je mag niet beschikken, of de laatste 2 jaar beschikt hebben, over een wedstrijdlicentie voor 

wielerwedstrijden op de weg, op de baan, in het veld, voor triatlon of voor mountainbike en dat in 

om het even welke bond. 

4. Voor ex-renners die in het verleden hebben deelgenomen aan wedstrijden die vallen onder de 

categorie “belofte of elite zonder/met contract” geldt een inactiviteit van 5 volledige seizoenen, dwz 

dat de laatste deelname aan een dergelijke wedstrijd moet dateren van vóór 01/01/2016. 

 

Na te leven punten (verplicht). 

1. Dragen van een valhelm is verplicht. 

2. Rugnummer wordt duidelijk zichtbaar vastgespeld op de rechterzijde van de rug en het 

kaderplaatje dient bevestigd te worden met strips of een beugeltje. 

3. Ondertekenen van het inschrijvingsformulier aan de wedstrijdtafel waarbij de deelnemer zich 

akkoord verklaart met het wedstrijdreglement. 

4. Deelnemen gebeurt op eigen risico. 

5. De aanwijzingen van de koersdirectie en politie dienen strikt opgevolgd te worden. 

6. Indien men opgeroepen wordt voor een dopingcontrole moet men zich onmiddellijk en vrijwillig 

na de wedstrijd aanbieden. 

 

Belangrijke informatie. 

1. Bij één of ander geschil is enkel de vzw Putse Sprinters bevoegd om hieromtrent een beslissing te 

nemen. 

2. De raad van bestuur van de vzw Putse Sprinters is als enige bevoegd om een inschrijving tot 

deelname aan een koers door hen georganiseerd te accepteren of te weigeren. 

3. De raad van bestuur van de vzw Putse Sprinters kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 

verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een deelnemer. 

4. De raad van bestuur van de vzw Putse Sprinters kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 

gebeurlijke ongevallen. Indien er door een deelnemer schade wordt berokkend aan een derde, 

inbegrepen de andere deelnemers, zal de deelnemer te allen tijde de de vzw Putse Sprinters 

vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten. 
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5. Elke deelnemer kan de afgesloten verzekeringspolis raadplegen op de website van Cycling 

Vlaanderen. Hij of zij wordt verondersteld hiervan op de hoogte te zijn vóór de start van de 

wedstrijd. 

 

Betreffende de wedstrijd. 

1. Officieuze start is aan Café Eclipse voorzien (Alice Nahonstraat 13) om 17u30. 

2. De eerste ronde wordt gereden in gesloten groep achter de wedstrijdleiding. 

3. Officiële start wordt gegeven wanneer de koersdirecteur de groene vlag zwaait. 

4. Wanneer tijdens de koers door de koersdirectie met de rode vlag wordt gezwaaid, wordt de koers 

geneutraliseerd tot terug de groene vlag wordt gezwaaid. 

5. Men is verplicht uiterst rechts aan te houden indien men gedubbeld wordt en de 

achteropkomende deelnemers vlot te laten voorbijsteken. 

6. Gedubbelde renners/rensters worden 2 ronden voor het einde uit koers genomen. 

7. Triatlonstuur, tandem en ligfiets zijn verboden, alsook mechanische doping. 

 

Inschrijving en kosten. 

1. Voorinschrijving is verplicht via info@putsesprinters.be met vermelding van je adres of link met 

Putte + volledige naam en geboortedatum. 

2. Het totaal aantal deelnemers is beperkt tot 50. 

3. Tekenen van het wedstrijdblad en ophalen van het rugnummer (voorzie eigen veiligheidsspelden) 

en kaderplaatje (voorzie stripjes of een beugeltje voor bevestiging) in Café Eclipse tussen 16u30 & 

17u15 + betalen van het inschrijvingsgeld van 15 euro (waarvan bij teruggave van het rugnummer 5 

euro wordt weergegeven, de overige 10 euro dienen wij als organisator door te storten naar Cycling 

Vlaanderen om onderandere de kosten van de verzekering te dekken). 

Identiteitskaart meebrengen bij de inschrijving. Dit is verplicht voor de verzekering! 

 

Noodzakelijke info voor de wedstrijd: 

1. Gelieve je strikt aan de uurregeling te houden. 

2. GDPR – overeenkomstig wet op de privacy: De inschrijvingen worden digitaal in een databestand 

ingevoerd om de verwerking achteraf te bevorderen (controle deelname volgens reglement, 

opstellen deelnemerslijsten, categorieën, uitslagen, uitnodiging mogelijks volgende editie…). Digitale 

gegevens worden enkel hiervoor aangewend. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld, verkocht 

of verzonden aan derden (andere verenigingen) noch openbaar gemaakt of gebruikt voor 

commerciële doeleinden. De inschrijver heeft het recht zijn/haar gegevens in te kijken (op te vragen) 

en te verbeteren. 
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Prijsuitreiking. 

De eerste twee van elke reeks worden gevraagd na de wedstrijd om in de buurt van de aankomst te 

blijven. De huldiging gebeurt onmiddellijk na de wedstrijd ter hoogte van de microwagen. 

Elke deelnemer ontvangt 1 drankbon (= 1 drankconsumptie) bij teruggave van het rugnummer en 

kaderplaatje. 

 

Nog vragen. 

Mail ons via info@putsesprinters.be of bellen kan met Filip Verscuren (0477 76 11 08) & Chris 

Deckers (0475 85 05 91)  

 

Parcoursbeschrijving. 

Er worden 18 plaatselijke ronden gereden van ongeveer 2,3 km lang (zie plan), in totaal 41km. 
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