
  

 

 

 

 

          

 

Kontich 
Zondag 10 juli 2022  

Met steun van: 

 
 

Steeds Vooraan Kontich, G-sport Vlaanderen, Cycling Vlaanderen en Sport Vlaanderen 

nodigen alle G-renners uit om deel te nemen aan de G-wielerwedstrijd in Kontich. De 

wedstrijd vindt plaats op zondag 10 juli 2022 en maakt deel uit van het G-wegritcriterium.  

 

Inschrijven 

Ten laatste twee dagen (48u) voor de wedstrijd wordt de starterslijst en de detailbriefing op de 
website van G-sport Vlaanderen geplaatst.  
 
Indien je omwille van ziekte alsnog niet kan deelnemen, verwittig per mail: 
bas.vandycke@gsportvlaanderen.be.  
Wat de betaling betreft vragen we het volgende:  
Breng jouw betalingsbewijs mee naar de wedstrijdtafel.  
Ter plaatse inschrijven is niet mogelijk.  

 
Reglement 

• Helmdracht is verplicht 

• Renners rijden rechts op de rijbaan 

• Inhalen is enkel toegelaten via de linkerzijde 

• Indien er zich in de koers toch situaties voordoen die volgens de renner / renster in strijd 

zijn met de fairplay regels, dan is het mogelijk om na de groepsceremonie de aanwezige 

recreatiemanager aan te spreken. De renner/renster krijgt dan kort de tijd (+/- 5 minuten) 

om de feiten te vertellen. De recreatiemanager zal vooral luisteren en indien nodig G-sport 

Vlaanderen op de hoogte brengen. 

 

Programmatie 

12u00 12u30 Inschrijven  

12u30 12u50 Verkennen/opwarming omloop op een beperkt deeltje van het parcours 

13u00 14u00 Tijdrit (organisatie vanuit Steeds Vooraan Kontich) 

 
Specifiek voor de tijdrit (organisatie vanuit Steeds Vooraan Kontich): 
Alle renners rijden 1 ronde van 3km.  
Alle renners vertrekken om de minuut. De renners mogen max. 10 minuten voor de start in de 
startzone aanwezig te zijn.  
 

14u00 14u30 Inschrijven  

14u30 14u55 Verkennen/opwarming omloop op een beperkt deeltje van het parcours 

15u00 15u45 G-wegritcriterium 

 16u00 Huldiging tijdrit en wegrit  
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Inschrijvingen – Start/Aankomst 

Antwerpsesteenweg ter hoogte van het gemeentehuis (in de witte VIP tent) 

Parking ➔ gebruik de parkeerkaart 

op de N171 tussen Villermondstraat en Edegemse steenweg 

Parcours :  
 

 
 


