
REGLEMENT MEMORIAL STEFAAN HUYGHELIER  

INOFEC KAMPIOENSCHAP VAN TIELT 1 MEI 2019 
1 mei comité Tielt 

 
1. Het ‘Inofec Kampioenschap van Tielt’ is een wielerwedstrijd met twee koersen die worden gereden op 

1 mei 2019 in Tielt op een afgesloten parcours van 3,8 km. Koers 1 is een recreantenrit voor alle 
inwoners van Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle en voor niet-Tieltenaars die aangesloten zijn 

bij een Tieltse sportclub. Koers 2 is een gentlemenkoers voor niet-aangeslotenen van binnen én buiten 
Tielt.  

2. Voor koers 1 geldt het volgende wedstrijdreglement: 

2.1. Wat? Koers 1 is een recreantenrit, bestaande uit 10 rondes van 3,8 km. De eerste 4 rondes worden 
o.l.v. voorrijders gereden aan 28 km/h gemiddeld. Na 4 rondes wordt de wedstrijd open gemaakt 
en kan er gereden worden voor een klassement. De voorrijders blijven rijden aan 28-30 km/h. De 
winnaar in deze koers ontvangt een bloementuil en een trui (‘Winnaar recreantenrit’). Koers 1 

start om 13.45 uur. 

2.2. Wie? Aan koers 1 kunnen alle inwoners van Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle en alle 

niet-Tieltenaars die lid zijn van een Tieltse sportclub deelnemen. Houders van een 
competitievergunning voor 2019 zijn uitgesloten. 

2.3. Inschrijven? De inschrijvingen gebeuren de dag zelf vanaf 12.00 uur in Café Textielhuis 
(Ieperstraat 67, 8700 Tielt). Inschrijven voor koers 1 gebeurt door betaling van 10,00 EUR (incl. 

5,00 EUR borg – te recupereren bij inleveren rugnummer). Iedere deelnemer legt zijn/haar 
identiteitskaart voor; niet-Tieltenaars dienen ook hun lidmaatschap van een Tieltse sportclub te 
bewijzen (bv. via een lidkaart). Minimum leeftijd voor koers 1 is 16 jaar. Mensen tussen 16 en 18 
jaar zullen ook een door de ouders ondertekende toestemming tot deelname moeten 
overhandigen. De inschrijvingen worden afgesloten een half uur voor de start van de koers. 

3. Voor koers 2 geldt het wedstrijdreglement zoals het op www.wielertoeristenwedstrijden.be te 
raadplegen is. 

3.1. Wat? Koers 2 is een gentlemenkoers over 68,4 km, bestaande uit 18 rondes van 3,8 km op een 
afgesloten parcours in Tielt. Koers 2 start om 15.15 uur.  

3.2. Wie? Koers 2 staat enkel open voor wielertoeristen zonder vergunning, zoals bepaald in het 

wedstrijdreglement op www.wielertoeristenwedstrijden.be. De rit wordt gereden in twee 
categorieën (-40 jaar en +40 jaar). In elke categorie ontvangt de eerste Tieltenaar die over de 
meet komt een trui van ‘Kampioen van Tielt’.  

3.3. Inschrijven? De inschrijvingen voor koers 2 gebeuren enkel op voorhand en enkel online via de 

website www.wielertoeristenwedstrijden.be. [aanmelding rugnummers en kleedkamers???] 

4. Het organiserende comité kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
onregelmatigheden (diefstal,…) die zich tijdens de koers zouden voordoen in en om het parcours of in 
het café Textielhuis. 

5. Het dragen van een valhelm is verplicht voor iedere deelnemer. 

6. De Vlaamse Gemeenschap heeft het recht dopingcontroles te verrichten. Iedere deelnemer zal zich 

schikken naar de instructies van de vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap, indien aanwezig. 
Renners die momenteel een dopingschorsing lopen hebben worden uitgesloten van deelname. 

7. De wedstrijden worden begeleid en gecontroleerd door een officiële jury van Cycling Vlaanderen.  

8. Onsportief gedrag zal bestraft worden met diskwalificatie of, indien nodig, uitsluiting uit de koers. 

9. Gedubbelde renners worden geacht opzij te gaan en ruimte te laten voor de voorbij rijdende renner(s). 
Stayeren is niet toegelaten. 

10. De wedstrijdjury beslist wanneer gedubbelden uit koers genomen worden. Ook kan de jury de wedstrijd 

eventueel inkorten of neutraliseren wanneer bepaalde omstandigheden dit vereisen 
(weersomstandigheden, ongeval,…). Ingeval zulke beslissingen nodig zouden blijken, zullen deze door 
de speaker duidelijk omgeroepen worden. 

11. Opgevers (om om het even welke reden) melden zich aan bij de verantwoordelijken aan de aankomst. 
Alleen zo kunnen zij opgenomen worden in de uitslag. 

12. Door het feit van deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de beslissingen 
van de wedstrijdjury. 
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