Reglement 12 uren fietsen zondag 14 juli te Boezinge.
• Inschrijven kan op twee manieren: Via overschrijving van 3,5€ op het
nummer BE 40 8802 4643 0163 met vermelding van naam, geslacht en
leeftijd of op 14 juli met 4€ vanaf 05.00 u in cultureel centrum “Ten
Vrielande”.
• Eerste start is om 06.00. Daarna kan men vrij starten.
• Laatste geldige aankomst is om klokslag 18.00 u. Bij niet tijdig aankomen
verliest men de laatste ronde.
• Men kan zowel deelnemen voor één als voor meerdere rondes.
• Eén ronde is 6 km.
• Na elke ronde dient men zich aan te melden bij de controle. Waar men
zijn eventuele startstempel op de daartoe genummerde stempelkaart
laat plaatsen.
• Elke deelnemer krijgt dergelijke kaart na het betalen van eerder
genoemd inschrijvingsgeld.
• Na stopzetting moet men deze kaart afgeven bij de stempelpost in de
start en aankomstzone.
• Bij een volle kaart krijgt (10 ronden) men na inlevering een nieuwe kaart
voor de volgende 10 ronden.
• Men is verplicht de omloop te volgen. De omloop is 6 km en is als volgt
te volgen: Brugstraat, Dekemelelaan, Diksmuidseweg, Boezingestraat,
Reningestraat, Kapellestraat, Diksmuidseweg en Brugstraat. In de
Brugstraat bevindt zich de start en aankomstzone op de binnenplaats
van cultureel centrum “Ten Vrielande”.
• De omloop zal ook uitgepijld zijn met gele pijlen van Dwars door de
Westhoek.
• Iedere deelnemer die door één van de controles betrapt wordt op het
niet naleven van het reglement wordt definitief uitgesloten.
• Bij defect aan de fiets – langs het parkoers – dient men zichzelf te
behelpen of men belt het noodnummer op de controlekaart.

• Er is hersteldienst bij de aankomstzone. Fietsen Luc Ostyn is er aanwezig
om fietsproblemen op te lossen.
• Men mag langs de omloop halt houden, een verfrissing nemen, maar
wanneer men de omloop verlaat, moet men eerst zijn stempelkaart
afgeven aan het controlepunt.
• Volgwagens worden niet toegelaten en stayeren achter brom of
elektrische – fiets is niet toegestaan.
• Iedereen dient de wegcode te respecteren en rijdt op eigen
verantwoordelijkheid.
• Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen.
• De tussenstand van de 12 uren wordt om de twee uur bekendgemaakt.
• Er is mogelijkheid op een tussencontrole. Deze zone zal duidelijk
zichtbaar zijn op deze momenten.
• Bij eventuele gelijke stand zal lottrekking de winnaar – winnares bepalen.
• De reeksen zijn de volgende: 0 – 12 jaar , 13 – 17 jaar, 18 – 40 jaar en 41 …….. jaar. Er is ook een categorie voor elektrische fietsen. Er voor iedere
winnaar – winnares van de reeksen een kleine attentie.
• De grootste deelnemende club krijgt ook een aandenken.

