PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017
LASTVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPENBARE AANBESTEDINGEN
PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN OP DE WEG.
1.

Algemeen.
De organiserende club moet aangesloten zijn bij WBV. De club moet borg staan voor een onberispelijke organisatie. Goede
referenties van vorige organisaties zijn een voordeel. De club moet de reglementen van de UCI – KBWB – WBV respecteren.
De organiserende club zal eveneens de K. B. van 21 augustus 1967 en 6 februari 1970 en al de Decreten van de Vlaamse
Gemeenschap naleven, betreffende organisatie van en deelname aan wielerwedstrijden in België en in Vlaanderen.

2.

Afstand en Starturen.
De volgende afstanden dienen nagestreefd te worden per categorie. De aangegeven starturen zijn tijden waar ten laatste dient
gestart te worden. Op een vroeger tijdstip starten is toegestaan.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

3.

60 km
70 km
115 km
150 km
135 km
60 km
90 km

13u00
15u30
14u30
13u30
14u00
15u00
15u00

Data.
a.
Kampioenschappen met verplichte data

b.

4.

Nieuwelingen 1° jaar:
Nieuwelingen 2° jaar:
Juniores
U23 (Beloften)
Elite zonder contract
Dames Jeugd
Dames Elite

•
Aspiranten
zaterdag 3 of zondag 4 juni
•
Nieuwelingen
zaterdag 6 of zondag 7 mei
•
Juniores
zaterdag 13 of zondag 14 mei
•
U23 (Beloften)
zaterdag 29 of zondag 30 april (bij voorkeur op zaterdag)
•
Elite zonder contract
zaterdag 29 of zondag 30 april (bij voorkeur op zondag)
Kampioenschappen met vrije data
(Deze kampioenschappen kunnen alleen georganiseerd worden als de wedstrijd vóór de aanbesteding ingeschreven
is op de nationale kalender)
•
Dames Jeugd
•
Dames Elite

Bedragen.

a. Kampioenschappen met verplichte vaste data
In het geboden bedrag zijn eveneens inbegrepen de fotofinish, radioverbindingen, rugnummers en kaderplaatjes,
GEEN PRIJZEN OF ORGANISATIEVERGUNNINGEN.
•
Aspiranten
1.500 EURO
(drie wedstrijden)
•
Nieuwelingen
1.500 EURO
(twee wedstrijden)
•
Juniores
1.500 EURO
•
U23 (Beloften)
1.500 EURO
•
Elite zonder contract
1.500 EURO

b. Kampioenschappen met vrije data
In dit bedrag zijn alleen de radioverbindingen en fotofinish inbegrepen, GEEN KADERPLAATJES, RUGNUMMERS,
PRIJZEN OF ORGANISATIEVERGUNNINGEN.
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•
•

Dames Jeugd
Dames Elite

400 EURO
600 EURO

5.

Omloop.
a.
De verkenningscommissie zal binnen de twee maanden na de voorlopige toewijzing van het kampioenschap de omloop
ter plaatse goedkeuren. De verkenningscommissie beslist uiteindelijk over de toekenning van het kampioenschap. Deze
commissie zal samengesteld zijn uit ten minste de Provinciale Voorzitter en de Voorzitter WPV of hun afgevaardigde.
b.
De omloop waarop het provinciaal kampioenschap aspiranten dient georganiseerd te worden dient minimum 2.500 m
te bedragen en de wegen dienen overal 4 meter breed te zijn. De aankomstzone dient minimum 5,00 m breed te zijn en
in een rechte lijn van minimum 200 m. De omloop dient volledig verkeersvrij te zijn vanaf 12:45 uur tot 18:00 uur.
c.
De omloop waarop het provinciaal kampioenschap elite zonder contract, beloften en juniores wordt georganiseerd dient
minimum 8 km te bedragen, voor nieuwelingen en dames minimum 6 km.
d.
De organisatie van de wedstrijd moet conform de reglementen en voorwaarden van WBV zijn.
e.
Een plan van de omloop, een beschrijving van de omloop en van de start en aankomstzone moeten vooraf aan de
voorzitter van de verkenningscommissie bezorgd worden.
f.
In de startzone moet een startbox voorzien zijn voor de renners met een corridor van minimum 1 meter breedte.
g.
Voor de categorie aspiranten, nieuwelingen en juniores dienen de organisatoren een ruimte te voorzien (achter de
startbox) waar de versnellingen kunnen gecontroleerd worden. Deze ruimte dient onmiddellijk aan te sluiten op de
startbox en voldoende groot zijn, minimaal 20m op 4m.
h.
In de aankomstzone moeten de afstanden 1 km (rode driehoek), 500, 300, 200, 100 en 50 m (platen) aangeduid zijn.
i.
Tussen de rode driehoek en het spandoek “Aankomst” mag geen enkel spandoek meer aangebracht worden boven de
aankomststrook.

6.

Neutrale wagens.
De organisator zorgt voor twee neutrale wagens. Voor deze neutrale wagens kan beroep gedaan worden op clubwagens, voor
zover deze club geen enkele renner aan de start heeft van dit kampioenschap. Op de provinciale wagen kan beroep gedaan
worden voor zover deze beschikbaar is als derde neutrale wagen. Bij de aspiranten dienen geen neutrale wagens voorzien te
worden.

7.

Lasten.
De organisatoren dragen alle andere lasten van de organisatie (seingevers, medische diensten, speaker enz.)

8.

Inkomgelden.
Alle eventuele inkomsten (inkomgelden, publiciteit, enz.) komen integraal ten goede aan de organisatoren. Eventuele
inkomprijzen zijn vastgesteld op maximum 4 €.
W.B.V - K.B.W.B.-leden krijgen 1 € korting.

9.

Sponsors op provinciale trui.
a.
De mogelijkheid wordt geboden aan de organisatoren van provinciale Kampioenschappen om eventueel eigen sponsors
op de provinciale trui te plaatsen.
b.
Het bedrag wordt vastgesteld op 250 euro per sponsor. Het totaal bedrag zal met een aparte factuur aangerekend
worden.
c.
De provinciale Voorzitter behoudt steeds het recht een sponsor van de organisator te weigeren.
d.
Verdere afspraken zullen gemaakt worden tussen de voorzitter van de organiserende club en de provinciale voorzitter.

10. Offertes.
De offertes zijn onvoorwaardelijk gesteld en kunnen enkel worden ingediend door verenigingen die op het ogenblik van het
indienen van de offerte schuldenvrij zijn tegenover WBV en KBWB.
Zij dienen op gevaar van nietigheid, degelijk ingevuld te worden op bijgevoegd aanbestedingsformulier als officiële
kandidaatstelling. Een exemplaar van het lastenkohier dient ondertekend te worden door de voorzitter en secretaris van de
club voorafgegaan door de handgeschreven woorden “gelezen en goedgekeurd” en zal bijgevoegd worden aan het
aanbestedingsformulier.

11.

Het aanbestedingsformulier wordt samen met het ondertekend lastenkohier onder gesloten omslag gestoken met de vermelding
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ........................................................................... (categorie vermelden) en uiterlijk 14 november
2016 (stempel van de post) in een TWEEDE omslag aangetekend verstuurd aan het adres van de provinciale voorzitter dhr.
John D’HONDT, Boerestraat 28 te 9860 Balegem
Opening omslagen.
De omslagen worden geopend op donderdag 17 november 2016 om 20u00 in Feestzaal De Steenput, Berg 11 te 9860 Balegem.
De opening van de omslagen is openbaar.
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12.

Toewijzing.
a.
De organisatie wordt toegewezen aan de meestbiedende onder voorbehoud van goedkeuring van het voorgestelde
parcours en accommodaties door de verkenningscommissie.
b.
In volgende gevallen zal beroep gedaan worden op de volgende
hoogstbiedende: -In geval het parcours zou worden afgekeurd
-In geval de organisatie de nodige waarborgen niet biedt of de financiële verplichtingen niet worden nageleefd
c.
Bij gelijkheid van bedrag zal de toewijzing gebeuren bij lottrekking.
d.
De toewijzing van de organisatie gebeurt enkel op donderdag 17 november 2016, er wordt geen verdere
aanbesteding meer georganiseerd.
WBV Oost-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om, indien er geen aanbestedingen zijn voor een bepaalde categorie,
na 7 januari 2016 verdere besprekingen te voeren en overeenkomsten te maken met bestaande clubs.

13.

Praktische organisatie.
a
De organisatoren dienen een ruim afzonderlijk lokaal ter beschikking te stellen voor de inschrijving, briefing en het
opmaken van de uitslagen. In dit lokaal dienen voldoende tafels, stoelen en stopcontacten beschikbaar te zijn
a.
De organisator moet aan de aankomstlijn een overdekt podium (2m x 1 m x 70 cm hoog) voorzien voor de
sportafgevaardigden. Er dient een plaats vrij gehouden te worden voor de fotofinish aan de aankomstlijn van 6m bij
2,5m.
b.
Er dienen 10 parkingplaatsen voorzien te worden in de nabije omgeving van de aankomst voor de sportafgevaardigden,
de voorzitter WBV Afd. O-Vl, voorzitter WPV en andere vertegenwoordigers WBV.
c.
De organisator dient in de omgeving van de aankomstlijn een (overdekt) podium voor de huldiging van de kampioen(en)
te voorzien van minimum 4 x 2 meter, hoogte +/- 70 cm. en toegankelijk met een trap. Dit podium is afgesloten voor het
publiek en vóór het podium is een neutrale zone voorzien voor de officiële persfotografen. Op dit podium moeten de
organisatoren een “verhoog 2-1-3” voorzien.
d.
De truien en de medailles (goud – zilver – brons) worden aan de laureaten overhandigd door de provinciale voorzitter
of zijn afgevaardigde. De organisatoren zorgen voor de huldiging voor bloemen of trofeeën voor de gehuldigde renners
(bij de aspiranten: 6 reeksen x 3 renners en voor alle deelnemende renners(sters) voor een klein aandenken of
naturaprijs met een waarde van ong. 5 euro)
e.
De organisatoren delen vooraf aan de provinciale voorzitter of zijn afgevaardigde de namen mee van de notabelen die
eventueel bij de huldiging zullen betrokken worden.
f.
De organisatoren voorzien voor de afgevaardigden een broodjesmaaltijd voor de wedstrijd. Het aantal aanwezige
afgevaardigden zal door de voorzitter van de WPV medegedeeld worden de week voor de wedstrijd
g.
WBV Oost-Vlaanderen en de organiserende club verbinden zich ertoe enkel erkende fotografen in de aankomstzone
toe te laten, conform de overeenkomst tussen KBWB en de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten. Deze
fotografen dienen een kazuifel te dragen hun door een afgevaardigde van de jury ter beschikking gesteld vóór de
wedstrijd. Deze kazuifel is enkel verkrijgbaar tegen afgifte in borg van de perskaart. De organisatoren zullen er op
toezien dat geen andere fotografen binnen de afsluiting in de aankomstzone aanwezig zijn.

14. Betaling.
De club die de voorlopige toewijzing krijgt, is gebonden, na goedkeuring van het parcours en de accommodaties door de
verkenningscommissie, het aanbestede bedrag te betalen als volgt
•
Binnen de veertien kalenderdagen na de datum van toewijzing: 10 % van het aanbestede bedrag
•
Binnen de veertien dagen na goedkeuring van het parcours: 40 % van het aanbestede bedrag
•
Uiterlijk twee maanden vóór de organisatie: de resterende 50 % van het aanbestede bedrag
Aanbestedingsbedragen kleiner dan 1.000 euro dienen in één maal betaald te worden uiterlijk twee maanden vóór de organisatie.
De vermelde bedragen dienen overgeschreven te worden op de bankrekening van WBV Oost-Vlaanderen, Strandlaan 3 bis te
9000 Gent, nadat de organiserende vereniging hiertoe door de provinciale penningmeester is uitgenodigd door het sturen van
een factuur.
15.

Niet-naleving verplichtingen.
Indien de aangewezen club zijn verplichtingen niet zou naleven zal de overeenkomst als verbroken beschouwd worden en de
gestorte gelden zullen eigendom blijven van de W.B.V.

16.

Rechtspraak.
De organiserende club aanvaardt de rechtspraak van de W.B.V - K.B.W.B.
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De Algemene Secretaris
voorzitter,
Bernard Duwyn

De Voorzitter WPV,

De jeugdcoördinator,

De Provinciale

Andre Maerschalck

Luc De Rijcke

John D’Hondt

De organiserende club
De handtekening dient voorafgaan te worden door het eigenhandig geschreven “gelezen en goedgekeurd”

De Secretaris

De Voorzitter

LASTENKOHIER + AANBESTEDINGSFORMULIER

1.

(samen 5 bladzijden)

Provinciaal Kampioenschap
categorie

2.

Provinciaal Kampioenschap
AANGETEKEND

categorie
John D’Hondt
Boerestraat 28
9860 Balegem
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OFFICIËLE KANDIDAATSTELLING
voor de organisatie van een
Kampioenschap van Oost-Vlaanderen 2017
Ondergetekenden,
Voorzitter: ……………...................................................... ........................................................ ...........
Secretaris: …............................................................................................................. .........................
van de wielerclub: ..………..……………………............................................................................................ .......
te ……………………………..................................................... ........................................................ ....................
Stamnummer club ………………………………..
Adres briefwisseling: naam, straat en nr.:
…....….......................................... ....................................................... ............................................. ........................................................
............................................ ................................................ ...................................................................................
postnr: .............. gemeente: ....................................................... ................................
verklaren kennis genomen te hebben van de lastvoorwaarden voor de organisatie van een Kampioenschap van Oost-Vlaanderen en
verklaren zich – in naam van het bestuur – akkoord om zich kandidaat te stellen voor de organisatie van het aangeduid kampioenschap
en gaan onvoorwaardelijk akkoord met de lastvoorwaarden.
Bij toekenning door Wielerbond Vlaanderen Afdeling O-Vl van het betrokken Kampioenschap, verklaren zij zich dan ook akkoord om
onvoorwaardelijk het Provinciaal Kampioenschap te organiseren conform het lastenboek.

Kampioenschap voor ……………………………………………………………………………. (categorie vermelden)
Aanbesteed bedrag:...............................€ (Cijfers) en in letters:……...…………………………………….
….…………………………………………………………………………………………………………...…euro
Het bedrag moet gestort worden volgens de richtlijnen in het lastenkohier.
Opgemaakt te .................................................... op .........................................

De Secretaris

De voorzitter

(Eventueel) Stempel club

Adres financieel verantwoordelijke van het kampioenschap (adres waar de facturen dienen gezonden te worden)
Naam: ………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………..
postnr: .............. gemeente: ....................................................... ............................. ...
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