
Reglement E-MTB-race - Zaterdag 24.08.2019 - Kluisbergen 

1.   Dit reglement is van toepassing voor de deelnemers van de E-MTB-race op zaterdag 24 augustus 2019  
  tijdens het Mountainbike van Vlaanderen MTB-weekend.
  Door deelname aan de E-MTB-race gaat de deelnemer akkoord met dit reglement.

2.   Alle deelnemers dienen zich in te schrijven via het online inschrijvingsformulier, beschikbaar via
  www.mountainbikevanvlaanderen.be/portfolio-item/inschrijven-ebike/
  en dienen zich op zaterdag 24 augustus 2019 tussen 15 en 16 uur aan het Mountainbike van
  Vlaanderen wedstrijdsecretariaat aan te melden.
  Alle deelnemers dienen in het wedstrijdsecretariaat ook hun verzekeringsdocument te handtekenen.

3.   De inschrijving wordt bevestigd na ontvangst van 25€ inschrijvingsgeld.

4.   Deelnemen kan vanaf 15 jaar. De leeftijdslimiet start op de datum van de verjaardag van de rijder.

5.   Aan de wedstrijd kunnen maximum 50 mountainbikers deelnemen.

6.  De wedstrijd bestaat uit volgende wedstrijden (onder voorbehoud):

   17u00: Individuele tijdrit (1 ronde), start om de halve minuut – alle deelnemers
   17u30: Wedstrijd 30 minuten – categorie +25 km/u
	 	 	 18u15:	Kwalificaties	(2	ronden)	–	categorie	-25	km/u
	 	 	 19u00:	Halve	finales	(2	ronden)	–	gekwalificeerde	deelnemers	-25	km/u
	 	 	 19u30:	Troosting	(3	ronden)	–	in	de	kwalificaties	uitgeschakelde	deelnemers	-25	km/u
	 	 	 20u00:	Kleine	finale	(3	ronden)	–	verliezende	deelnemers	halve	finales	-25	km/u
	 	 	 20u30:	Finale	(3	ronden)	–	winnende	deelnemers	halve	finale	-25	km/u

7.			 Alle	deelnemers	dienen	de	verplichte	briefing	bij	te	wonen	vóór	de	wedstrijd	om	16u45	ter	hoogte	van		
  de startzone.

8.   De wedstrijd vindt plaats op een gesloten omloop in de Hotond Arena, Zandstraat in Kluisbergen.

9.  Elk type elektrische mountainbike (+25 km/u en -25 km/u) is toegelaten.

10. Verkennen is mogelijk op zaterdag 24 augustus 2019 tussen 14.00 en 16.30 uur.

11. Fietsen staan ter  plaatse tegen betaling ter beschikking én dienen vooraf gereserveerd te worden bij  
  inschrijving.

12.  S-pedelecs (+25 km/u) zijn toegelaten maar rijden een afzonderlijke wedstrijd om 17u30.
  De deelnemers rijden ook hun individuele tijdrit.

13.  Er is een technische controle voor de start en ad random tijdens de wedstrijden.

14.  Transponders worden door de FMB/BMB ter beschikking gesteld en worden samen met het
  deelnamepakket aan de inschrijving overhandigd.

15.  De transponders voor uw tijdopname dienen met de 2 strips onderaan uw voorvork bevestigd te
	 	 worden.	Deelnemers	dienen	bij	de	aankomst	hun	transponder	aan	de	officials	te	bezorgen.

16.  Stuurbord en rugnummer moeten ten alle tijde zichtbaar zijn.

17.  Startposities en de reeksindelingen worden door de organisatie bepaald op basis van de behaalde tijd  
  in de individuele tijdrit én op basis van het aantal ingeschreven deelnemers.

18.  Een gekeurde helm in goede staat moet verplicht gedragen worden gedurende de ganse wedstrijd.  
  Full Face helm is niet verplicht.



19.  Deelnemers mogen geen hulp krijgen van andere personen tijdens de wedstrijd. Dit houdt in dat ze  
  geen wisselstukken en hulp mogen ontvangen voor reparatie.

20.  Er is geen technische zone en reparaties mogen ten allen tijde door de deelnemer zelf naast het
  parcours uitgevoerd worden.

21.  De e-bike moet zich in goede staat bevinden.

22.  Bij opgave moet men de wedstrijdleiding verwittigen.

23.  Timing (onder voorbehoud):

	 	 	 16u45:	Briefing	aan	de	startzone	voor	alle	deelnemers
   17u00: Individuele tijdrit (1 ronde), start om de halve minuut – alle deelnemers
   17u30: Wedstrijd 30 minuten – categorie +25 km/u
	 	 	 18u15:	Kwalificaties	(2	ronden)	–	categorie	-25	km/u
	 	 	 19u00:	Halve	finales	(2	ronden)	–	gekwalificeerde	deelnemers	-25	km/u
	 	 	 19u30:	Troosting	(3	ronden)	–	in	de	kwalificaties	uitgeschakelde	deelnemers	-25	km/u
	 	 	 20u00:	Kleine	finale	(3	ronden)	–	verliezende	deelnemers	halve	finales	-25	km/u
	 	 	 20u30:	Finale	(3	ronden)	–	winnende	deelnemers	halve	finale	-25	km/u
   21u00: Podiumhuldiging

24.  De eerste drie in elke categorie dienen aanwezig te zijn op de podiumhuldiging om hun prijs in ont  
  vangst te nemen.

25.  Bij geschillen hebben de afgevaardigden van de FMB/BMB het laatste woord.

26.  De organisatie is in handen van Summerbike vzw, Wolfabriekstraat 8 - 9700 Oudenaarde
  i.s.m. Belgische Motorrijdersbond vzw, Leuvensesteenweg 550 bus 7 - 1030 Brussel


