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Bij inschrijving verklaart iedere deelnemer kennis te hebben genomen van dit reglement en 
zich te houden aan de voorgeschreven regels. 
 
Veiligheid :  
-Helmdracht is verplicht voor elke deelnemer. 
-Dronken bestuurders worden niet toegelaten 
-Respect voor elke deelnemer is een noodzaak. 
-Ongehoord of onsportief rijgedrag zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de ganse ploeg.  
-Vervangen / wisselen mag enkel gebeuren in de daartoe voorziene zone (wisselzone). 
-De wisselzone is voorbehouden aan de deelnemers. Toeschouwers zijn hier niet toegelaten. 
-In de wisselzone is het verboden te rijden, doorgang enkel met fiets aan de hand 
-Nergens op het parcours mag tegen de rijrichting in worden gereden  
-Tragere deelnemers houden uiterst rechts van de weg, inhalen mag enkel links gebeuren. 
 
 
Administratie :  
-Vooraf inschrijven is verplicht.  
-Inschrijving is pas definitief na storting van 25 euro (per ploeg van 4 personen) op 
bankrekening 733-0337474-41 met vermelding “ waarborg MTB aflossingsproef” 
-Uiterlijke inschrijvingsdatum is 7 oktober 2006. 
-Elke ploeg (met alle deelnemers) dient zich uiterlijk 1h voor de start van de wedstrijd te 
melden op het secretariaat voor het bekomen van de inschrijvingsnummers 
-Elke deelnemer zal een inschrijvingsformulier dienen te ondertekenen, waarmee hij te 
kennen geeft het reglement te hebben ingezien en dit te aanvaarden. 
-Deelnemers zijn minstens 16 jaar oud en mogen niet beschikken over een 
wedstrijdvergunning (enkel recreanten worden toegelaten) 
-De rugnummers dienen op een altijd zichtbare plaats te worden gedragen 
-Na de wedstrijd moeten alle nummers terug worden ingeleverd op het secretariaat 
-Bij inlevering van de 4 rugnummers na de wedstrijd ontvangt men de waarborg van 25euro 
 
 
Diversen :  
-Het parcours is ongeveer 2 km lang, loopt gedeeltelijk over de rijweg, gedeeltelijk over 
onverhard terrein met ook elke ronde de beklimming van de Kapelleberg.  Een gedeelte van 
het parcours loopt over privé terrein, gelieve hier het nodige respect voor te betonen. 
-Bedoeling is om per team zoveel mogelijk aantal rondes bij mekaar te fietsen tijdens de 2 uur 
durende wedstrijd. De telling zal gebeuren door verschillende objectieve waarnemers. 
-Door deelname zal elke deelnemer zich akkoord verklaren met het reglement.  Wetende dat 
een inbreuk van zijnentwege, hij/zij persoonlijk aansprakelijk zal worden gesteld voor de door 
hem veroorzaakte schade en/of ongelukken.  Wetende dat de organisatie niet verantwoordelijk 
kan worden gesteld voor mogelijke ongelukken en diefstallen.  Elke deelnemer dient in eer en 
geweten te verklaren in uitstekende gezondheid te verkeren en deel te nemen op eigen 
verantwoordelijkheid. 
 


