GP Jos De Vroe
Zaterdag 17 september 2022
Met steun van:
Vzw Gwenny & Co, G-sport Vlaanderen en Cycling Vlaanderen nodigen alle G-renners uit
om deel te nemen aan de G-wielerwedstrijd in Boortmeerbeek. De wedstrijd vindt plaats op
zaterdag 17 september 2022 en maakt deel uit van het G-wegritcriterium. Ter info: deze
wedstrijd is ook de aankomstplaats van de Primus Classic (dezelfde dag).

Inschrijven
Vooraf inschrijven wordt sterk aangemoedigd en kan t.e.m. 13 september (24u) door middel van dit
online inschrijvingsformulier. Ten laatste twee dagen (48u) voor de wedstrijd wordt de starterslijst
en de detailbriefing op de website van G-sport Vlaanderen geplaatst.
Betaling van 5 euro dient te gebeuren via overschrijving en moet ten laatste in orde zijn op dinsdag
13 september . Enkel indien je niet in de mogelijkheid bent om te betalen via één van de
bovenstaande methoden, contacteer bas.vandycke@gsportvlaanderen.be binnen deze deadline.
Rekeningnummer van G-sport Vlaanderen BE74 0682 3627 0607 met de melding:
‘Inschrijving Kampenhout NAAM+VOORNAAM’.
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
13u00

14u00 Inschrijven

14u00

14u20 Verkennen/opwarming omloop op een beperkt deeltje van het parcours

14u30

15u10 G-wegritcriterium

15u30

16u00 Huldiging

Inschrijvingen
Tent site Brouwerij Haacht, Provinciesteenweg 28, Boortmeerbeek

Start/Aankomst
Start en finish ter hoogte van site Brouwerij Haacht, Provinciesteenweg 28, Boortmeerbeek

Bereikbaarheid:
De parking is bereikbaar via de Provinciesteensweg via Haacht want route langs Boortmeerbeek
zal afgesloten zijn.

Parcours (1.2 km):

N21-Neerstraat-Terheydenlaan-Grote Baan- Ol. de Spoelberchstraat- Elleveldweg-Grote Baan-N21

Parking – Kleedkamers & toiletten: (300m stappen naar de startplaats)

PARKING

Inschrijvingstent

Brandweer Haacht, Provinciesteenweg 30, Boortmeerbeek
BELANGRIJK: toekomen via Haacht want route langs Boortmeerbeek zal afgesloten zijn.

