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AANVRAAG OM VERGUNNING VAN WIELERWEDSTRIJD OF VELDRIT
(Er mogen geen gegevens worden opengelaten en wat niet past moet worden doorgehaald.)

1. Identiteit van de koersdirecteur.
Naam:
Straat en Nummer :
Postnummer:
Telefoonnummer:

Voornaam :

Geboortedatum :

Gemeente:

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

2. Aard van de wedstrijd.







klassieke wedstrijd
internationale wedstrijd
rit in lijn
criterium op gesloten omloop






nationale wedstrijd
lokale wedstrijd
criterium op open omloop
tijdrit

veldrit

3. Categorie(en) van de wielrenners die aan de wedstrijd moeen deelnemen.







elite met contract
beloften
juniores heren/dames





elite zonder contract
elite dames
nieuwelingen heren/darnes

leden van ambachtelijke- of werknemers- of werkgevers verenigingen
................................................................................................

4. Tijdstip van de wedstrijd
Dag en datum:
Plaats en vertrek
dit is een

: gemeente - deelgemeente: ...........................................................................
straat + huisnummer:

 gewestweg
 provincieweg
 gemeenteweg

Plaats van aankomst : gemeente - deelgemeente: ...........................................................................
straat + huisnummer:
dit is een

 gewestweg
 provincieweg
 gemeenteweg

Duur van de eigenlijke wedstrijd van

uur tot

uur.
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5. Is er een publiciteitskaravaan?



JA
Duur van deze:



NEEN

van

uur tot

uur.

6. Afstand van de wedstrijd.
Totaal aantal km van het parcours:
Het parcours is samengesteld uit:
ronden van
km.
Opsomming van de straten die worden gebruikt in de volgorde die aan de renners wordt opgelegd:
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

7. Hierbij gevoegd
een gemeentelijk plan met aanduiding van het parcours volgens de voorgeschreven kleuren:
- rood : voor de gewestwegen;
- blauw : voor de provinciewegen;
- 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 streep en de letters V en A. Het kruisen van de
gewestwegen is met een rode dwarsstreep aangeduid; voor provinciewegen is dit met een blauwe
dwarsstreep.
Bij elk van de kruispunten dient vermeld door wie het toezicht tijdens de wedstrijd zal worden
uitgeoefend:
- signaalgever (S)
- politie (P)
8. Verkeersomlegging




er is geen verkeersomlegging.

er is wel een verkeersomlegging voorgesteld door de organisator langs volgende straten (plan
verkeersomlegging bijvoegen):
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
9. Begeleiding Lokale / Federale Politie




Er is geen begeleiding van politie aangevraagd.
er is wel begeleiding van Lokale / Federale (1) politie aangevraagd.
en dit van
uur tot en met
uur.

Datum en handtekening van de koersdirecteur

1

Doorhalen wat niet van toepassing is.

