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1. Gits Koerse is een wielerevenement voor wielertoeristen. Zowel voor heren als voor dames.
Renners die een jaarvergunning of dagvergunning hebben genomen in 2021 zijn niet
toegelaten. Met uitzondering van gentlemenwielerwedstrijden van Cycling Vlaanderen; de
G categorie van de LWU ; parochianenwedstrijden,… Voor iedereen die ooit deelgenomen heeft
aan een wedstrijd “elite zonder contract” (dus ook als master) geldt een inactiviteit van 2
volledige seizoenen. Deelnemers worden gescreend door de wedstrijdjury en kunnen
weerhouden worden. Het staat “gits cycling team” wel vrij om, per uitzondering en in de geest
van het reglement, een renner een ‘wildcard’ te geven, zodat deze niet aan alle voorwaarden
moet voldoen. (bijv. iemand die een wedstrijd gereden heeft bij een nevenbond, maar daar
‘ondermaat’ gepresteerd heeft). Het is aan de renner zelf om deze wildcard aan te vragen
voordat hij zich ingeschreven heeft voor een van onze wedstrijden. Hij/zij vermeldt daarbij alle
behaalde wedstrijdresultaten. De aanvraag kan ingediend worden door te mailen naar
info@gitskoerse.be
2. Het parcours bestaat uit 7 ronden van 6,2 km. Ongeveer anderhalve ronde wordt in een
gesloten formatie gereden achter de wedstrijdwagen. Niemand rijdt de wedstrijdwagen
voorbij. Pas vanaf de vrijgave door de koerscommissaris start de wedstrijd officieel. Het
parcours is te bekijken op www.gitskoerse.be
3. Deelnemers zijn minstens 18 jaar! Elke deelnemer betaalt 18 euro. Inschrijvingen en betalingen
verlopen uitsluitend online via de website www.gitskoerse.be.
Op woensdagavond 8/9/2021 om 20u worden de inschrijvingen afgesloten. De betaling is
definitief en kan niet teruggevorderd worden als de deelnemer verzaakt aan zijn deelname,
door om het even welke omstandigheid. Deelnemers die vooringeschreven zijn en niet komen
opdagen op 10/9/2021 voor 18u30 verliezen hun startrecht. Hun plaats komt vrij voor
eventuele geïnteresseerde deelnemers de dag zelf. Door hun inschrijving bevestigen de
deelnemers over een voldoende lichamelijke gezondheid en conditie te beschikken. Ze
verklaren kennis te hebben genomen van het wedstrijdreglement en gaan er mee akkoord.
4. De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke
ongevallen. Verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een
deelnemer. Indien er door een deelnemer schade wordt berokkend aan een derde zal de
deelnemer te allen tijde de organisatie vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten. Rij
voorzichtig en met ontzag voor uw ‘tegenstanders’. Wie onverantwoordelijk fietst, wordt door
de jury uit de wedstrijd genomen.
5. Elke deelnemer die € 18 heeft betaald, is verzekerd voor lichamelijk letsel bij ongevallen die
zich voordoen tijdens de wedstrijd, behalve ongevallen en schadeclaims die voortspruiten uit
overtredingen van dit reglement. Voor rechtsgeldige tussenkomsten van de verzekering bij
lichamelijke letsels geldt een franchise van 50 euro. Dit bedrag is ten laste van de deelnemer.

6. Rugnummers dienen op 10/9/2021 afgehaald te worden tussen 17u30 en 18u30. Rugnummers
worden afgehaald aan de inschrijvingsbalie met ticket ontvangen per e-mail na inschrijven. De
inschrijvingsbalie bevindt zich aan de startplaats (Grijspeerdstraat 1 - 8830 Gits). Na 18u30
worden niet afgehaalde rugnummers doorverkocht aan mensen op de wachtlijst.
7. Het rugnummer is verplicht en wordt aangebracht op de onderrug aan de rechterkant.
8. Deelnemers dragen verplicht een veiligheidshelm. Iedereen houdt zich aan de richtlijnen van de
organisatoren, de politie en de signaalgevers.
9. De organisatoren en de wedstrijdjury besteedt ook aandacht aan enkele (neven)initiatieven
zoals: grootste pechvogel, strijdlustigste renner en tussensprinten. Enkel de ‘winnaars’ van deze
initiatieven worden geproclameerd. Daarnaast wordt ook de top 3 van de koers gehuldigd
tijdens de podiumceremonie. Ze ontvangen prijzen uit de handen van de lokale ondernemers.
Bij één of ander geschil is enkel de organisatie bevoegd om hieromtrent een beslissing te
nemen.
10. De prijsdeling vindt plaats op het podium op de markt van Gits nabij de start & finish.
(Grijspeerdstraat 1 - 8830 Gits) De prijsuitreiking gaat door vanaf 20u30. Elke deelnemer van
Gits Koerse krijgt een medaille en een goedgevulde goodiebag op voorwaarde dat hij zijn
rugnummer inlevert aan de inschrijfbalie.
11. Deelnemers houden zich aan het "Fiets Wijs"-charter: je fietst dopingvrij, milieuvriendelijk en
verkeersveilig.
12. Koersverloop:

a. De start van Gits Koerse wordt stipt gegeven om 19u op de markt van Gits.
(Grijspeerdstraat 1 - 8830 Gits)
b. De wedstrijdjury kan beslissen om deelnemers uit de koers te halen om de veiligheid te
blijven garanderen en het koersverloop voor de koplopers niet te beïnvloeden. Vanaf
dit moment bent u niet langer in koers en moet u zich houden aan het
verkeersreglement en de instructies van de seingevers die opgesteld staan tot 20u30.
Na de laatste doortocht van de groene vlag wordt dan ook het parcours terug volledig
opengesteld voor alle verkeer! Op dat ogenblik rijdt elke fietser op het parcours voor
eigen rekening en volgt hij de wegcode.
c. Renners die onsportief of gevaarlijk rijgedrag vertonen worden uitgesloten door de
jury.
d. Wie arriveert, laat zich uitlopen en laat in elk geval de finishstrook en de weg vrij voor
andere deelnemers. Niemand mag tegen de rijrichting in terugkeren. Elke deelnemer
verklaart bij ondertekening van het wedstrijdblad dat hij / zij kan lezen, en dus akkoord
gaat met alle bepalingen van dit reglement. Gits Cycling Team

