
Art.1 Wedstrijd 8 uren van Zwevezele + inschrijvingen. 

De 8 uren van Zwevezele is een recreatieve aflossingswedstrijd voor individuen, duo’s en quattro’s. 

Na 8 uur + 1 ronde wint de vereniging met de meeste ronden. Bij een gelijke stand (ronden) wordt de 

tijd in rekening genomen om het eindklassement te bepalen. 

Registratie is in handen van een professionele firma (Marathon and More). Via de organisatie 

ontvangt u een zender+drinkbus, deze wordt in uw drinkbushouder gestopt. Drinkbus niet in de hand 

houden of in uw achterzak stoppen want dan is het signaal te zwak voor registratie. 

Bij het wisselen wordt de zender+drinkbus doorgegeven. 

Het registreren gebeurt door over een mat te rijden, snelheid, tijd en aantal ronden wordt 

automatisch bijgehouden via de computer. Resultaten zijn te bekijken op schermen gedurende 

wedstrijd. 

Inschrijvingen zijn mogelijk op www.zwevezelekoers.be/8-uren. 

 

Art. 2 Gezondheid. 

De deelnemers verklaren in goede gezondheid te verkeren en de gepaste fysieke conditie te hebben 

voor het evenement. Onze organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld 

voor gezondheidsproblemen gedurende de wedstrijd. 

Art. 3 Fietsen + valhelm 

Koersfietsen, sportfietsen en MTB worden toegelaten. Tijdritfietsen, fietsen met opzetstukken op het 

stuur, elektrische fietsen zijn tijdens het evenement verboden. Ten aller tijde kan de organisatie 

hierop controle vragen. Het dragen van een valhelm is verplicht. 

Art. 4 Aflossing. 

De wissel gebeurt op de voorziene plaats die de organisatie gaat meegeven (Kasteelpark). Op andere 

plaatsen zijn geen fietswissels mogelijk, ook niet bij pech. Indien er materiaalpech optreedt dan 

wordt de ronde te voet verder afgelegd tot aan de fietswisselzone. Het wisselen wordt in alle respect 

uitgevoerd! 

Art. 5 Leeftijd. 

De minimumleeftijd is vastgelegd op 18 jaar. 

Art. 6 Waarborg. 

5 € wordt gevraagd voor de rugnummers + chip, bij teruggave wordt dit teruggestort. 

Art. 7 Het Team 

Teams worden opgedeeld in individuen, duo’s en quattro’s, mannen en vrouwen krijgen een apart 

klassement. Het evenement heeft een recreatief karakter, competitievergunningshouders (WAOD, 

WVF, OVWF, Cycling Vlaanderen…) worden niet toegelaten. 

Art.8 Pech 

http://www.zwevezelekoers.be/8-uren


De deelnemer met pech probeert zelf de pech te verhelpen, er is geen pechdienst voorzien op het 

parcours. Indien de pech door de deelnemer niet kan verholpen worden dan dient hij te voet tot aan 

de wisselzone te lopen en hier dan wisselen met een teammaat. 

Art.9 Parcours 

De ploegen verbinden zich ertoe het uitgestippelde parcours te volgen. 

Op de MEIBOOMSTRAAT gaan de deelnemers heen en terug, hier houden jullie de rechter kant van 

de weg aan! Er is een tijdsslot ingesteld op de registratie, valsspelen heeft geen zin. Indien we toch 

inbreuken vaststellen dan wordt het team uit wedstrijd gezet. 

Art. 10 Diefstal en of beschadiging. 

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, verliezen, schade of 

beschadiging van het materiaal van de deelnemers. Elk team moet de veiligheidsvoorschriften en 

verkeersregels respecteren en zelf waken over zijn bezittingen. 

Art. 11 Sancties 

Enkel de hoofdverantwoordelijk binnen het organiserend comité kan sancties aan personen of teams 

opleggen. Klachten mogen wel gemeld worden. 

Art. 12 Voedingswaren. 

Enkel drank- en eettentjes worden toegewezen door het comité over het volledige parcours, niks 

mag tijdens of langs het parcours verkocht worden zonder toelating. 

Art.13 Hinderlijk of gevaarlijk rijgedrag. 

Teams engageren zich dat hun leden niet onder invloed zijn van pep- of prestatie bevorderde 

middelen. Alcohol wordt ook niet toegestaan. Als er zich toch buitensporigheden voordoen dan volgt 

een sanctie volgen. Onregelmatigheden moeten gemeld worden, dit voor de veiligheid van andere 

deelnemers. 

Art. 14 Procedure bij een ongeval – Rode Kruis. 

Indien u zelf betrokken bent bij een ongeval of getuige bent van een ongeval dan dient u het comité 

hierover met spoed in te lichten. Organisatie staat in rechtstreeks contact met het Rode Kruis en evt. 

dokter van dienst. Nb.: Rode Kruis is beschikbaar gedurende het evenement, hulppost staat in het 

Kasteelpark.  Evt. dokterskosten en of ziekwagenvervoer komen ten laste van de deelnemer.. 

Art. 15 Publiciteit. 

Publiciteit is toegelaten op de truitjes en broeken, alle andere publiciteit dient aangevraagd te 

worden via het comité. 

Art. 16 Annulatie of terugtrekking. 

Er wordt geen terugbetaling gedaan van de inschrijvingsgelden. 

Art. 16 Start van het evenement is stipt om 9 uur 

Individuen en of de eerste deelnemers worden 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd 

verwacht. 

Dit voor de briefing en het afhalen van de zender. 



Zender/chip + drinkbus kan tussen 7u30 en 8u30 afgehaald worden in het Kasteelpark. 

Art. 17 Kennismaking reglement. 

Met zijn inschrijving verklaart elke deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en deze 

ook te zullen respecteren gedurende het evenement. Het reglement kan door de organisatie worden 

aangepast om een nog beter verloop te krijgen. 

 

 

 

 

  


