PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP TIJDRIJDEN

Woensdag 04 APRIL 2018

VLIEGVELD URSEL
Eerste start: 13u00
Rugnummers vanaf 11u30 in de permanentie: lokaal Vliegclub Ursel, Urselweg, 9910 Ursel
Inschrijven verplicht: enkel online tot 27 MAART 2018 (17 u) via de site www.wbvoostvl.be
Ten laatste op 2 april wordt de definitieve startorde bekendgemaakt op de site van
www.wbvoostvl.be
Er worden titels uitgereikt bij:
dames nieuwelingen – dames juniores: 10,2 km
dames elite: 16 km (ook buiten vliegveld)
nieuwelingen 1e j en 2e j: 10,2 km
elite zonder contract – beloften: 32 km (2 ronden – ook buiten vliegveld)

Vermoedelijke starturen (afhankelijk van het aantal deelnemers):
dames nieuwelingen: 13u00 - 13u10
dames juniores: 13u10 - 13u20
nieuwelingen 1e j: 13u30 - 14u00
nieuwelingen 2ej: 14u05 - 14u35
dames elite: 14u40 - 14u55
elite zonder contract: 15u00 - 15u20
beloften: 16u00 - 17u00
Elke renner kan door een (ploeg)wagen gevolgd worden (megafoons verboden – oortjes toegelaten),
er dient vooraan een plaats vrijgehouden te worden voor een commissaris. Er wordt uitdrukkelijk
gevraagd het nodige respect voor het milieu op te brengen: onnodig lawaai vermijden en het gras
niet betreden aub.

ASPIRANTEN en NIEUWELINGEN :AANDACHT
Renners aspiranten mogen in tijdritten op de weg enkel gebruik maken van een gewone wegfiets
(enkel wielen met minstens 16 metalen spaken).
Nieuwelingen: Een ossekopstuur of ander steunstuk op het stuur is toegelaten.

PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP TIJDRIJDEN

Donderdag 05 APRIL 2018

VLIEGVELD URSEL
Eerste start: 13u00 - rugnummers vanaf 11u30 in de permanentie: lokaal Vliegclub Brugge,
Urselweg, 9910 Ursel
Inschrijven verplicht: enkel online tot 27 MAART 2018 (17 u) via de site www.wbvoostvl.be
Ten laatste op 2 april wordt de definitieve startorde bekendgemaakt op site van www.wbvoostvl.be.
Er worden titels uitgereikt bij:
juniores: 14 km
aspiranten (dames en heren) 14j: 8 km
aspiranten (dames en heren) 13 j: 6,1 km
aspiranten (dames en heren) 12 j: 4,6 km

Vermoedelijke starturen (afhankelijk van het aantal deelnemers):
juniores: 13u00 - 14u00
aspiranten 14 j: 15u00 - 15u 40
aspiranten 13 j: 15u45 - 16u05
aspiranten 12 j: 16u10 - 16u40
Elke renner kan door een (ploeg)wagen gevolgd worden (Megafoons op de volgwagen zijn
verboden) Er dient vooraan een plaats vrijgehouden te worden voor een commissaris. Er wordt
uitdrukkelijk gevraagd het nodige respect voor het milieu op te brengen: onnodig lawaai vermijden
en het gras niet betreden aub.

ASPIRANTEN en NIEUWELINGEN :AANDACHT
Renners aspiranten mogen in tijdritten op de weg enkel gebruik maken van een gewone wegfiets
(enkel wielen met minstens 16 metalen spaken).
Nieuwelingen: Een ossekopstuur of ander steunstuk op het stuur is toegelaten.

