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Beste,
Op vrijdag 9 september 2022 organiseert Gits Cycling Team een 3e editie van Gits Koerse.
De start -en aankomst vindt plaats ter hoogte van de Grijspeerdstraat 1, 8830 Hooglede.
Het startschot weerklinkt om 18u45 en de aankomst is voorzien rond 20u30. Deelnemers
dienen zich vanaf 17u aan te melden bij de inschrijvingsbalie met een geldig deelnameticket
verkregen via de webshop.
Deze koers is enkel voor wielertoeristen!
Wij hopen dat u samen met ons geniet van deze sportieve avond, en danken u alvast voor uw
medewerking en begrip.
Het bestuur van Gits Cycling Team

Inhoudsopgave
1. Het koersreglement die zorgt voor een veilig en correct koersverloop.
2. Algemene info met betrekking tot uw deelname en de organisatie van Gits Koerse

1

Koersreglement

1.1

Deelnamevoorwaarden

Inschrijven voor deelname aan Gits Koerse 2022 kan tot 08/09/2022 om 18u via de webshop
terug te vinden op www.gitskoerse.be. Op de dag van het event worden er geen inschrijvingen
meer geaccepteerd.
De deelnemer voldoet aan de minimumleeftijd van 16 jaar.
U bent een wielertoerist die tussen 01/01/2022 en 09/09/2022 maximaal 2 wedstrijden heeft
gereden bij een (neven-)bond wielrennen. Deze regelgeving is een versoepeling die het
aanvragen of toekennen van wildcards opheft.
Onderstaande voorbeelden worden niet toegelaten tot deelname aan Gits Koerse:




Wielrenners die in 2022 een wielerwedstrijdseizoensvergunning hebben bij een
(neven-)bond wielrennen
Renners die tussen 01/01/2022 en 09/09/2022 voorafgaand aan de wedstrijd, meer dan
2 wedstrijden gereden hebben bij een (neven-)bond wielrennen
Elite zonder contract-renners: iedereen die in 2022 deelgenomen heeft aan een
wedstrijd “elite zonder contract” (dus ook als master)

De ingeschreven renner moet de volledige periode tussen 01/01/2022 en 09/09/2022 blijven
voldoen aan de voorwaarden, zoniet wordt hij/zij alsnog geweigerd tot deelname.
Door de inschrijving bevestigd de ingeschreven deelnemer over een voldoende lichamelijke
gezondheid en conditie te beschikken. Ze verklaren kennis te hebben genomen van het
wedstrijdreglement en gaan er mee akkoord.
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1.2 De wedstrijd
1.2.1 Sportiviteit
De organisatie rekent op uw sportiviteit voor-, tijdens- en na de wedstrijd. Indien er na een
klacht, navraag of verder onderzoek alsnog een strijdigheid wordt vastgesteld met het
wedstrijdreglement, zal de desbetreffende renner gediskwalificeerd worden, en waar nodig
prijzen niet uitgereikt worden.
Renners die zich valselijk inschrijven, worden geschorst en krijgen hun inschrijvingsgeld niet
terugbetaald. Ingeschreven renners waarvan hun inschrijving ‘bij vergissing en zonder opzet’
(de bewijslast ligt bij de renner) strijdig is met het wedstrijdreglement, worden €15
administratieve kosten aangerekend. Het opsporen van niet reglementaire inschrijvingen is
namelijk een erg tijdrovende activiteit voor de organisatie.
Renners die onsportief of gevaarlijk rijgedrag vertonen, worden door de organisatie
uitgesloten.

1.2.2 De renner is verplicht om
Een fietshelm te dragen tijdens de wedstrijd. Renners die zich tijdens de wedstrijd ontdoen
van hun valhelm worden door de organisatie van het parcours gehaald.
Het rugnummer te dragen op de gevraagde rugzijde. Het rugnummer wordt door de
organisatie ter beschikking gesteld en mag na de wedstrijd behouden worden.
Zich onmiddellijk en vrijwillig na de wedstrijd (met gebruikte fiets) aan te bieden, indien men
wordt opgeroepen door de organisatie voor een (mechanische) dopingcontrole.

1.2.3 De organisatie
Kan renners met een te grote achterstand uit de wedstrijd verwijderen. Zij worden
gerangschikt volgens hun positie op dat ogenblik.
Kan om welke redenen dan ook personen van deelname weigeren.
Kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor:
 Verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een
deelnemer
 Gebeurlijke ongevallen. 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
Bij één of ander geschil is enkel de organisatie bevoegd om hieromtrent een beslissing te
nemen.

1.2.4 Verzekering
Elke deelnemer is door de organisatie verzekerd voor lichamelijke schade (verzekering via
Ethias). De polis van deze verzekering kan u terugvinden als bijlage 1 in dit document.
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2

Algemene info

2.1 Deelname en inschrijvingen
Inschrijven kan enkel digitaal via de website www.gitskoerse.be.
Er worden geen inschrijvingen telefonisch of per mail opgenomen.
De deelnameprijs bedraagt €22 incl. verzekering. De artikels en de bijzondere bepalingen
opgenomen binnen de voorziene polis kunnen worden geraadpleegd in bijlage 1 van dit
document. Eventuele bijkomende verzekeringen zijn volledig ten koste van de individuele
deelnemer.
Na iedere gevalideerde inschrijving ontvangt u een bevestiging per mail met een uniek eticket.
Bij afgifte van het e-ticket ontvangt de deelnemer zijn rugnummer. Breng deze samen met
uw identiteitskaart mee.
Deelnemende renners dienen hun rugnummer af te halen op 09/09/2022 aan de startzone.
Het afhaalpunt opent om 17u00 en sluit om 18u30.
Alle prijzen bestaan uit naturaprijzen. Er worden door de wedstrijdjury op willekeurige
momenten tussensprints georganiseerd, deze worden door een geluidsignaal aan de renners
bekend gemaakt. De winnaars van de tussensprints ontvangen een naturaprijs. Daarnaast
voorziet de organisatie prijzen voor bijzondere deelnemers.
De winnaar ontvangt bloemen, de Gits Koerse kasseitrofee en een unieke Gits Koerse
wielershirt met het opschrift ‘winnaar Gits Koerse 2022’. Dit uit handen van Nico Mattan, exprofrenner en winnaar van onder andere Gent-Wevelgem.
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal van fietsen en of ander
materiaal. Er is geen afgesloten stalling/zone.
Er is mogelijkheid tot douchen in de sporthal van Gits. Dit moet wel op voorhand per mail
aangevraagd worden aan de organisatie via het mailadres info@gitskoerse.be.
Dit jaar wordt er door de organisatie een klassement opgemaakt.

2.2 Het wedstrijdverloop
Gits Koerse is een wielerwedstrijd van het type open koers met een rode en groene vlag
gevolgd door de hulpdiensten. Er is politiebegeleiding (motoren) voor de rode vlag. Het
wedstrijdverloop wordt gevolgd door de koersdirectie en commissaris Nico Mattan. Zij zijn
gemachtigd in te grijpen op het wedstrijdverloop. De beslissingen van de koersdirectie dienen
meteen nageleefd te worden. De organisatie probeert zo min mogelijk deelnemers uit koers
te halen, maar om veiligheidsredenen worden bijna gedubbelde renners uit koers genomen.
Bij die beslissing dienen deelnemers hier zonder aarzeling op in te gaan en de weg te
vervolgen als gewone weggebruiker.
De officiële start is voorzien om 18u45.
De eerste ronde fietsen de renners in peloton achter de koerswagen tot boven op de Gitsberg.
De commissaris zal door het neerlaten van de wedstrijdvlag daar de koers vrijgegeven.
Om 20u30 vindt de prijsuitreiking plaats en vanaf 21u00 gaat de afterparty op het kerkplein
van start.
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2.3 Terugbetaling
De organisatie betaalt geen verkochte tickets terug. Indien u uw aangekocht ticket doorverkoopt aan een derde, dient u de organisatie ten laatste op 08/08/2022 hiervan op de hoogte
te stellen via het e-mailadres info@gitskoerse.be. Op deze manier kan de organisator
garanderen dat de verzekeringsmaatschappij op de hoogte is van deze wijziging.

2.4 Het parcours
De renners leggen 8 keer de plaatselijke ronde van 6,25 km af. Zo wordt een totale afstand
van 50 km bereikt.
Het parcours verloopt via volgende wegen:
Gitsbergstraat, Bruggestraat, Bruggesteenweg, Gudrunstraat, Sint Tillostraat, Middenstraat,
Torhoutstraat, Diksmuide Boterweg, Honingstraat, Grijspeerdstraat.

Figuur 1: Parcours Gits Koerse
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BIJLAGE 1:
COLLECTIEVE EN INDIVIDUELE VERZEKERING/POLIS
Prins-Bisschopssingel 73-0 B-3500 HASSELT
info.verzekering@ethias.be
45.422.256/000/AV 2154-551-01/16
VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN
SPECIALE VOORWAARDE
Deze speciale voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en schaffen ze af in de mate
waarin zij hiermee tegenstrijdig zijn.
Dit geldt eveneens voor de bijzondere voorwaarden ten opzichte van de speciale en algemene
voorwaarden.
VERLEENDE WAARBORGEN EN WAARBORGBEDRAGEN
Verleende waarborgen
Verzekerde bedragen
Afdeling A - Burgerlijke aansprakelijkheid
- lichamelijke schade (per schadegeval)
- materiële schade (per schadegeval)

5.000.000,00 EUR
625.000,00 EUR

Deze waarborg is niet van toepassing op de wielerwedstrijd, ingericht door de verzekeringsnemer.
Hiervoor wordt verwezen naar de rubriek "Wielerwedstrijd" hierna.
Afdeling B - Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging
- burgerlijke verdediging zoals in Afdeling A
- strafrechtelijke verdediging (per schadegeval)

12.500,00 EUR

Deze waarborg is niet van toepassing op de wielerwedstrijd, ingericht door de verzekeringsnemer.
Hiervoor wordt verwezen naar de rubriek "Wielerwedstrijd" hierna.
Afdeling C - Lichamelijke ongevallen
- behandelings- en begrafeniskosten
- in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische kosten tot
100% van het tarief
- tandprothese
- max per ongeval: 500,00 EUR
- max per tand: 125,00 EUR
- vervoerkosten van het slachtoffer: barema arbeidsongevallen
- begrafeniskosten tot: 620,00 EUR
- vaste vergoedingen
- in geval van overlijden (per slachtoffer): 7.500,00 EUR
- in geval van bestendige invaliditeit: 15.000,00 EUR (per slachtoffer)
- in geval van tijdelijke ongeschiktheid: per slachtoffer, niet verzekerd risico
art. 11 C van de algemene voorwaarden is afgeschaft
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BIJZONDERE BEPALINGEN
In afwijking van de artikels 10 en 11 der algemene voorwaarden zal deze verzekeringsovereenkomst
slechts uitwerking hebben tijdens de duur van de wielerwedstrijd, d.w.z. vanaf de plaats vastgesteld
voor het vertrek van de tijdrit tot op het ogenblik van de ontbinding ervan op de hiervoor
vastgestelde plaats.
De verzekeringsnemer verbindt zich ertoe:
- ervoor te zorgen dat de deelnemers aan de wielerwedstrijd
een valhelm dragen;
- aan de aankomstplaats de rijweg af te zetten door aan weerszijden afsluitingen te
plaatsen. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de waarborgen van deze polis niet van
toepassing zijn op de bezoekers aan het aansluitend optreden en after-party.
Zo een binnen de verzekerde activiteiten gewaarborgd schadegeval onder toepassing van de wet van
3 juli 2005 valt, is, in afwijking van eventuele tegenstrijdige bepalingen opgenomen in onderhavige
polis, de verzekeringsnemer gewaarborgd conform de voorwaarden bepaald in het Koninklijk Besluit
van 19 december 2006 (B.S. 22 december 2006).De uitsluitingen opgenomen in artikel 5 van dit
Koninklijk Besluit zijn integraal van toepassing.
KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 2019 TOT REGLEMENTERING VAN DE WIELERWEDSTRIJDEN
De waarborg van de Afdelingen A en B wordt uitgebreid tot de burgerlijke aansprakelijkheid welke, in
overeenstemming met de bepalingen van het KB van 29 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van alle terreinwedstrijden, ten laste zou kunnen gelegd worden van de hierna
vermelde verzekerden, uit hoofde van schade veroorzaakt aan derden en voortspruitend uit de
organisatie en het verloop van de verzekerde wielerwedstrijd.
De verzekerden zijn:
- de verzekeringsnemer;
- de organisatoren;
- de signaalgevers;
- de deelnemende renners;
- de gemachtigde personen om de wedstrijd te vergezellen of die een functie vervullen met
betrekking tot de wedstrijd.
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