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1.

Algemeenheden
a.

b.

c.

d.

Algemeen idee
De ”Ronde van Zele” is een loopevenement langs de mooiste plekjes van Zele,
waarbij teams van vier lopers (begeleid door fietsers en ondersteunende
voertuigen1) in estafette EEN of TWEE ronden van +/- 35 km lopen, met als doel
sponsorgelden bij elkaar te krijgen om de kwaliteit van het leven van
kankerpatiënten te verbeteren.
Sportievelingen die er niet in slagen om een ploeg samen te stellen, of die
bijvoorbeeld in marathonvoorbereiding zijn, kunnen ook individueel dezelfde
uitdagingen aangaan.
Inschrijving
(1) Inschrijven
kan
alleen
met
een
volledig
ingevuld
inschrijvingsformulier of via de website van de Kloddelopers.
(2) Voorinschrijving : deelnemen kan via voorinschrijving tot en met 18
april 2019 vanaf 50€ voor een team (de teams mogen zich steeds
laten sponsoren voor meer dan 50€) of 25€ voor individuele
deelnemers. Het inschrijvingsgeld moet voor 18 april betaald zijn, bij
voorkeur via overschrijving op rekeningnummer BE53 7370 4150 7353.
(3) Enkel teams waarvan het deelnemingsgeld werd ontvangen zullen
op de website van de Kloddelopers verschijnen.
(4) Daginschrijving : op 20 april kan nog worden ingeschreven vanaf 60€
voor een team en 30€ voor individuele deelnemers.
(5) Een team kan zich inschrijven voor EEN of TWEE ronden van +/- 35
km als dames-, heren- of gemengde ploeg.
(6) In elk team moet zich minstens één meerderjarig persoon bevinden
(loper, fietser of begeleider).
Het parcours
(1) De wedstrijd loopt – afhankelijk van de gekozen formule – over een
parcours van EEN of TWEE ronden van +/- 35 km.
(2) Het parcours wordt beschreven aan de hand van een routeboek. Het
zijn de begeleidende fietsers die aan de hand van dit routeboek de
lopers op het juiste parcours dienen te sturen. Elk team of individuele
deelnemer is dan ook verplicht om zich door minstens één fietser op
het parcours te laten begeleiden.
(3) Indien er, om onverwachte reden, omleidingen zijn, worden die door
de organisatie met pijlen aangegeven.
(4) Er worden aan elk team TWEE exemplaren van het routeboek ter
beschikking gesteld op de dag van de wedstrijd. Een week voor de
wedstrijd zal het routeboek onder elektronische vorm beschikbaar
zijn de website van de Kloddelopers (http://www.kloddelopers.be/).
Verkeersregels
(1) De wedstrijd heeft plaats op de openbare weg. Gedurende de ganse
wedstrijd zijn de verkeersregels van toepassing.
(2) De aanwijzingen van de verkeersregelaars dienen te worden
opgevolgd.

1 Ondersteunende voertuigen zijn ENKEL toegestaan voor teams die TWEE ronden lopen.
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2.

2

e.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Organisatie
(1) De organisatie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade
ontstaan of toegebracht door een deelnemer aan de wedstrijd.
(2) Indien een team zich niet houdt aan het reglement van de wedstrijd,
kan het door de organisatie uitgesloten worden.
(3) De organisatie zorgt, tijdens de loop, voor een EHBO-team. De
teams kunnen beroep doen op deze verzorging door te telefoneren
naar 0470/022271.
(4) Waar het reglement niet in voorziet beslist de organisatie.

f.

Einduitslag wedstrijd
(1) De officiële uitslag van de wedstrijd zal één uur na aankomst van het
laatste team worden bekendgemaakt.
(2) Voor het 1e, 2de en 3de team van elke categorie (dames, heren of
gemengd) en voor elke afstand zijn trofeeën voorzien. Individuele
deelnemers komen niet in aanmerking voor deze trofeeën.
(3) Voor elke loper is er een T-shirt van de Kloddelopers2.

Startprocedure wedstrijd
a.

De start van de loper is gescheiden van het vertrek van de
ondersteunende voertuigen en de begeleiders op de fiets. De
ondersteunende voertuigen en de begeleiders op de fiets vertrekken voor
de start onder begeleiding van de organisatie. De eerste aflossing
ondersteund door het voertuig zal dus ten vroegste na 4 km kunnen
plaatsvinden. De voertuigen, die om welke reden dan ook, niet kunnen
vertrekken op het voorziene tijdstip, kunnen pas vertrekken na de start van
de laatste lopers.

b.

In de buurt van de start zal een afzonderlijke verzamelparking worden
voorzien voor de ondersteunende voertuigen en een fietsenpark voor de
fietsen van de begeleiders.

c.

Timing :
(1) 10:10 Hr
(2) 10:30 Hr
(3) 10:30 Hr
(4) 10:45 Hr
(5) 10:50 Hr
(6) 10:50 Hr
(7) 11:15 Hr

: verzameling chauffeurs
: laatste briefing van de teams
: START wedstrijd voor de ploegen die 70 km lopen
: verzameling fietsers aan het fietsenpark
: vertrek chauffeurs naar de “Zandberg”
: vertrek fietsers naar de “Zandberg”
: START wedstrijd voor de ploegen die 35 km lopen

T-shirts zijn enkel gegarandeerd bij voorinschrijving. Voor de daginschrijvingen zijn er T-shirts
beschikbaar tot einde voorraad.
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3.

Wedstrijdreglement lopers en fietsers
a.

b.
c.

d.
e.
f.

g.
h.
i.

j.

4.

Maximum / minimum aantal lopers per team
(1) Een team moet uit minimaal 3 en maximaal 4 lopers bestaan.
(2) Als er tijdens de wedstrijd een loper geblesseerd raakt en de
wedstrijd moet stoppen, mag er geen reserve loper ingezet worden
en moet men met de resterende lopers verder.
Wisselen van wedstrijdlopers
Het is onbeperkt toegestaan om van loper te wisselen.
Wijze van deelnemen aan de wedstrijd
(1) Elk team moet altijd (minstens) 1 loper lopend op het
wedstrijdparcours hebben.
(2) Het wisselen van loper gebeurt door “aantikken”.
Dragen wedstrijdnummer lopers
De loper moet zijn wedstrijdnummer duidelijk zichtbaar aan de voorkant
dragen.
Dragen wedstrijdnummer door begeleiders op de fiets
De fietsers moeten het wedstrijdnummer duidelijk zichtbaar aan de
achterzijde dragen.
Begeleiding door fietsers
(1) De begeleidende fietser(s) bevind(t)(en) zich vóór of achter de loper,
maar nooit ernaast.
(2) De begeleiding mag geen gevaar of hinder veroorzaken voor het
overige verkeer.
Zichtbaarheid van lopers en fietsers
De begeleiders op de fiets moeten een fluorescerend jasje dragen.
Van het parcours afraken
Indien men van het parcours is afgeraakt, moet men via dezelfde weg,
lopend naar het parcours terugkeren.
Plaats loper op het parcours
(1) De loper volgt in principe het fietspad aan de rechterzijde van de
rijbaan.
(2) Bij afwezigheid van een fietspad, loopt de loper aan de uiterste
rechterzijde van de rijbaan.
(3) Indien er aan de linkerzijde van de rijbaan een fietspad is waarop de
lopers veilig en zonder hinder kunnen lopen, wordt aangeraden dit
fietspad te volgen.
Plaats fietser op het parcours
(1) De fietser volgt in principe het verplichte fietspad.
(2) Bij afwezigheid van een fietspad, rijdt de fietser aan de rechterzijde
van de rijbaan.

Wedstrijdreglement voertuigen
a.

Categorieën en aantallen vervoersmiddelen
(1) Categorieën van vervoersmiddelen :
A – Fiets voor het begeleiden van de lopers.
B – Minibusje, personenauto e.d. / Rijbewijs B.
(2)

Toegestane combinaties vervoersmiddelen :
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(a)

b.

c.

d.

e.

f.

5.

Voor EEN ronde van +/-35 km
Maximum VIER vervoersmiddelen Cat A (EEN vaste begeleider
op de fiets en GEEN ondersteuning door een gemotoriseerd
vervoersmiddel)
(b) Voor TWEE ronden van +/-35 km
(i) Maximum TWEE vervoersmiddelen Cat A + EEN
vervoermiddel Cat B
(ii) Maximum VIER vervoersmiddelen Cat A (EEN vaste
begeleider op de fiets en GEEN ondersteuning door een
gemotoriseerd vervoersmiddel)
Herkenningstekens op ondersteunende voertuigen
Op de ondersteunende voertuigen van categorie B moeten de door de
organisatie verstrekte herkenningstekens worden aangebracht (vooraan
achter de voorruit)
Verboden routes
Ondersteunende voertuigen van categorie B mogen de lopers NIET
begeleiden op de door de organisatie verboden weggedeeltes, vermeld in
het routeboek. Er zal op die stukken een alternatieve route voor de
ondersteunende voertuigen worden voorzien (in stippellijn aangeduid in
het routeboek).
Plaats ondersteunende voertuigen
Ondersteunende voertuigen van categorie B mogen nooit vóór, achter of
naast de loper rijden. Zij mogen niet bij de loper blijven rijden maar
moeten na gewisseld te hebben het normale verkeer mee volgen tot aan
de volgende wisselplaats en daar wachten op de loper.
Stilstaan/parkeren ondersteunende motorvoertuigen
(1) De ondersteunende voertuigen van categorie B moeten NAAST de
rijbaan stilstaan/parkeren zodat de lopers en fietsers ongehinderd de
looproute kunnen volgen.
(2) De ondersteunende voertuigen van categorie B mogen geen gevaar
of hinder veroorzaken voor het overige verkeer (inclusief de
begeleidende voertuigen, fietsers of lopers van andere teams).
Claxonneren
Het is tijdens de wedstrijd niet toegestaan geluidssignalen te produceren
(bijv. met de claxon van een auto) die de rust verstoren.

Overige
a.
b.

c.

Bevoorrading
Langs het parcours zijn er 2 bevoorradingspunten voorzien met water,
bananen en peperkoek.
Afval
Langs het parcours zullen er ter hoogte van de bevoorradingspunten en
aan de aankomst vuilbakken aanwezig zijn om het afval te deponeren.
Een team dat afval langs de weg gooit wordt onmiddellijk uitgesloten uit de
wedstrijd.
Bijkomende informatie
Bijkomende informatie kan worden bekomen via het e-mailadres :
kloddelopers@gmail.com.

