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INDIVIDUELE	TIJDRIT	
DONK	KERMIS	2019	
*Praktische	informatie*	
De	individuele	tijdrit	Donk	kermis	is	een	initiatief	georganiseerd	door	vzw	
Feestcomité	Donk,	Sint-Jansherenplein	16,	9990	Maldegem.	

Plaats	en	tijdstip	
Zaterdag	7	september	2019	vanaf	13u.	
De	start	en	aankomst	is	voorzien	ter	hoogte	van	de	tent	van	het	Feestcomité	
in	Pastoor	De	Swaeflaan	(ter	hoogte	van	de	glascontainer).	

Vragen,	inlichtingen	&	sociale	media	
Voor	 vragen	 of	 inlichtingen	 kan	 u	 steeds	 mailen	 naar	
info@feestcomitedonk.be	 of	 via	 onze	 website	
http://www.feestcomitedonk.be		
Om	 de	 allerlaatste	 nieuwtjes	 te	 volgen,	 kan	 u	 ook	 steeds	 onze	
Facebookpagina	‘Feestcomité	Donk’	volgen!	

Deelnameprijs	
Uw	deelname	aan	deze	 tijdrit	kost	€10	per	 renner.	Wij	vragen	u	om	deze	
€10	 over	 te	 schrijven	 op	 volgend	 rekeningnummer	 met	 duidelijke	
vermelding	van	uw	voor-	en	achternaam:	
BE19	9610	8357	6912	
In	 deze	 deelnameprijs	 zit	 uw	 inschrijvingsgeld,	 startnummer	 (met	
elektronische	chip)	en	uw	verzekering	inbegrepen.	
Bovendien	krijgen	alle	deelnemers	gratis	6d	sports	nutrition	voor	de	start	
of	bij	aankomst.	
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Aanmelden/inschrijven	
Inschrijven	voor	deze	individuele	tijdrit	Donk	kermis	2019	kan	via:	

• onze	website	/	Facebookpagina	
• één	van	de	leden	
• volgend	inschrijvingsformulier:	
https://forms.gle/9YfZdZVK6tUwWPLX7		

Het	is	op	de	dag	zelf	nog	steeds	mogelijk	zich	in	te	schrijven	voor	de	tijdrit.	
Het	 startuur	 wordt	 u	 dan	 meegedeeld	 bij	 de	 inschrijving.	 Voor	 een	
daginschrijving	betaalt	u	€13.	
Bij	aankomst	dient	u	zich	aan	te	melden	aan	de	inschrijfstand	in	de	tent	van	
het	Feestcomité.	Daar	krijgt	u	uw	rugnummer	en	diverse	praktische	info.	

Persoonlijke	starttijd	
Een	week	voor	de	 tijdrit	krijgt	u	uw	starttijd	per	mail	doorgestuurd,	deze	
starterslijst	 zal	 u	 ook	 op	 onze	 website	 en	 Facebookpagina	 kunnen	
raadplegen.		
Gelieve	 u	 minstens	 een	 half	 uur	 voor	 de	 start	 aan	 te	 melden	 aan	 de	
inschrijfstand	om	uw	startnummer	en	de	laatste	info	te	verkrijgen.	

Tijdsopname	
Uw	 tijd	 zal	 elektronisch	 worden	 geregistreerd	 door	 Kraftman	 Chrono	
Timing.	Een	elektronische	chip	die	aan	je	startnummer	wordt	toegekend	zal	
uw	 rondetijden	 nauwkeurig	 vastleggen.	 De	 werking	 en	 de	
gebruiksvoorwaarden	van	dit	elektronisch	registratiesysteem	worden	u	de	
dag	zelf	aan	de	inschrijfstand	nauwkeurig	uitgelegd.	
De	wedstrijdresultaten	kan	u	 live	 volgen	op	 een	 scherm	aan	onze	 tent	 en	
ook	online	op:	https://kraftmanchronotiming.be/	

Categorieën	
Alle	deelnemende	renners	worden	verdeeld	in	4	categorieën:	

• Heren	+40	jaar	
• Heren	–40	jaar	
• Dames	
• Kids-cup	(tot	14	jaar)	
• *EXTRA*	Beste	Donkenaar	
• *EXTRA*	Donkse	ploegkoers	(info	zie	ander	document)	
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Het	parcours	
• Er	worden	4	ronden	(zie	foto)	afgewerkt	van	ongeveer	1,8km.	
• Het	parcours	is	volledig	autovrij	(vanaf	12u),	gelieve	er	dus	rekening	
mee	 te	 houden	 dat	 u	 uw	 wagen	 NIET	 binnen	 het	 parcours	 kan	
parkeren.	

• Gelieve	na	13u	NIET	meer	op	te	warmen	op	het	parcours,	want	vanaf	
dan	zullen	er	renners	starten	aan	hun	tijdrit.	

• Op	cruciale	plaatsen	zullen	seingevers	staan.	
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*Wedstrijdreglement*	
• Zowel	 tijdritfietsen	 als	 gewone	 koersfietsen	 zijn	 toegestaan.	
Elektrische	fietsen	worden	uiteraard	niet	toegelaten.	

• Het	dragen	van	een	helm	is	verplicht!!	
• In	 geen	 geval	 kan	 de	 organisatie	 verantwoordelijk	 worden	 gesteld	
voor	 materiële	 -	 of	 lichamelijk	 schade.	 Elke	 renner	 verklaart	 ook	
fysisch	geschikt	te	zijn	voor	deze	tijdrit.	

• Renners	 die	 lek	 rijden	 of	 andere	 mechanische	 pech	 voorhebben,	
mogen	zich	aan	de	 inschrijfstand	aanmelden	om	eventueel	opnieuw	
van	start	te	kunnen	gaan.	

• Bij	 onvoorziene	 omstandigheden	 of	 betwistingen	 neemt	 de	
organisatie	 (vzw	 Feestcomité	 Donk)	 een	 beslissing.	 Deze	 beslissing	
kan	 niet	 worden	 aangevochten.	We	 rekenen	 hier	 vooral	 op	 de	 fair-
play	 van	 elke	 deelnemer.	 Ook	 wij	 zullen	 er	 alles	 aan	 doen	 om	 dit	
sportevenement	zo	eerlijk	mogelijk	te	laten	verlopen.	

• Daar	 wij	 niets	 voor	 niets	 het	 Feestcomité	 zijn,	 dragen	 wij	 fair-play	
hoog	 in	 het	 vaandel.	Wij	 gaan	 er	 dan	 ook	 van	 uit	 dat	 dit	 onder	 de	
renners	 ook	 het	 geval	 is.	 (vb:	 snellere	 renners	 vlot	 doorlaten	 etc.)	
Elke	 vorm	 van	 onsportief	 gedrag	 kan	 leiden	 tot	 een	 diskwalificatie	
(beslissing	van	organisatie).	

• Wie	 het	 inschrijvingsgeld	 niet	 betaald	 voor	 zijn/haar	 startuur,	 mag	
niet	starten	aan	de	tijdrit.	Wij	krijgen	namelijk	ook	te	maken	met	heel	
wat	vaste	kosten	om	dit	evenement	te	organiseren.	

• Elke	deelnemer	ondertekend	de	starterslijst	voor	akkoord	en	gaat	op	
die	 manier	 akkoord	 met	 dit	 wedstrijdreglement.	 Verder	 verklaart	
elke	renner	ook	zich	sportief	te	gedragen.	

*Tot	slot…*	
Vzw	Feestcomité	Donk	wenst	alle	deelnemers	alvast	een	succesvolle	tijdrit	
toe!	 Foto’s	 vindt	 u	 nadien	 via	 onze	 sociale	media	 alsook	 op	 onze	website	
terug.	 De	 lijst	 met	 tijdregistratie	 trachten	 wij	 na	 de	 wedstrijd	 zo	 snel	
mogelijk	op	onze	website	en	Facebookpagina	te	publiceren.	Uiteraard	kan	u	
alle	tijden	steeds	live	raadplagen	tijdens	het	evenement	en	ook	online.	
Veel	succes	en	vooral	veel	plezier!	


