De routes kunnen enkel ingediend worden via “track/sporten” via een “gpx” bestand. Dit
programma “BaseCamp” kan je HIER gratis downloaden.
Op de gpx.file dienen volgende punten aangeduid te worden: wandel- rijrichting, start- en
aankomst, bevoorrading- en hulppost(en), parkeergegelenheid, eventueel opstelling seingever(s),
opstelling officiële verkeersborden
1.1 INFORMATIE EVENEMENT (verplichte informatie)
Er mogen geen gegevens worden opengelaten.
Activiteit

☐ Wielerwedstrijd of veldrit op grondgebied van de stad Diest

(meerdere opties mogelijk)

Identiteit van de
koersdirecteur

Die handelt namens het inrichtend comité en de verantwoordelijkheid ervoor opneemt,
mede ook de verplichting aangaat de volgende voorschriften te eerbiedigen.

Organiserende vereniging
Voornaam en naam
Geboortedatum

Straat
Nr
Postcode
Gemeente
GSM
Aard van de wedstrijd

☐ wedstrijd vanaf 1.1 en 2.1 en hoger
☐ nationale wedstrijd
☐ tijdrit
☐ rit in lijn
☐ internationale wedstrijd
☐ lokale wedstrijd
☐ veldrit
☐ criterium op gesloten omloop

Categorie(en) van de
wielrenners die aan de

☐ Elite met contract
☐ Elite zonder contract
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wedstrijd mogen
deelnemen.

☐ U23
☐ juniors heren/dames
☐ nieuwelingen heren/dames
☐ elite dames
☐ criterium op gesloten omloop
☐ leden van ambachtelijke- of werknemers- of werkgevers vereniging
☐ andere: ……………………………………………………………………….
☐

Tijdstrip van de wedstrijd
Dag
Datum
Plaats van vertrek
Gemeente – deelgemeente
Straat + nr
☐ gewestweg

Dit is een

☐ gemeenteweg
Plaats van aankomst
Gemeente – deelgemeente
Straat + nr
☐ gewestweg

Dit is een

☐ gemeenteweg
Duur van de eigenlijke
wedstrijd

Van …………………………………….. uur tot ……………………………………………. uur

Is er een
publiciteitscaravaan?

☐ Ja
☐ Neen
Indien ja:

Duur van deze caravaan: van ……………………………………. uur tot ……………………………………………… uur
Aantal voertuigen: ……………………………………………………………….
Afstand van de wedstrijd
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Totaal aantal km van het
parcours?

………………………………………………………………………………

Het parcours is
samengesteld uit:

Opsomming van de straten die worden gebruikt in de volgorde die aan de
renners wordt opgelegd:
……………………………………………………………………………………………………………………
….......................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Begeleiding

☐ Er is geen begeleiding van de federale politie aangevraagd
☐ Er is begeleiding van de federale politie aangevraagd en dit
van ………………………………………. uur tot en met …………………………………… uur

Maakt u gebruik van
seingevers

☐ Ja
☐ Nee
Indien ja, vul verder aan
Infogegevens van de seingevers: naam, rijksregisternummer en GSM nr
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Parcours

Hierbij gevoegd een gemeentelijk plan met aanduiding van het parcours
volgens de kleuren:
-

Rood: voor gewestwegen
Groen: voor de gemeentewegen

Met zwarte pijltjes is de koersrichting aangeduid.
Wanneer deze niet de richting van de wijzers van het uurwerk volgt, de
reden opgeven:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Vertrek en aankomst zijn aangeduid met een zwarte lijn en de letters V en
A.
Het kruisen van de gewestwegen is met een rode dwarslijn aangeduid,
voor provinciewegen met blauwe dwarslijn.
Bij elk van de kruispunten dient door de politie vermeld door wie het
toezicht tijdens de wedstrijd zal worden uitgeoefend:
-

Signaalgevers (S)
Politie (P)
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Bijlagen

Door de organisator zijn volgende documenten als bijlage toegevoegd:
☐ Verzekeringsattest (art. 14-18 K.B. van 21 augustus 1967) of attest van
de B.W.B. i.v.m. de collectieve verzekering (M.O. 8 januari 1971)
☐ Een digitale gpx bestand van het parcours
☐ Een ingevuld veiligheidsplan van de Stad Diest. HIER te downloaden

Externe vragen
-

-

Indien er gebruik gemaakt wordt van gewestwegen of kruising met
gewestwegen dient de organisator een aanvraag te richten aan
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant.
Agentschap Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4,
1800 Vilvoorde, tel.: 02/257 23 11
Indien u materialen (nadars, stoelen, tafels, …) wil huren van de
stad Diest klik HIER
Indien u op de openbare weg een tijdelijke verkeerswijziging wil
aanvragen dient u een aanvraag te richten aan de administratieve
technische dienst van de stad diest, Grote Markt 1, 3290 Diest of
via e-mail: openbarewerken@diest.be
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