
  

 

 

 

 

    
 

 

Zedelgem 
Zondag 17 juli 2022 

Dienstenaanhuis Lions Zedelgem, G-sport Vlaanderen en Cycling Vlaanderen nodigen alle 

G-wielrenners uit om deel te nemen aan het Belgisch Kampioenschap tijdrijden in 

Zedelgem. De wedstrijd vindt plaats op zondag 17 juli 2022 en maakt deel uit van het Open 

Kampioenschap van Vlaanderen. Alle G-wielrenners met een geldige classificatie en UCI-

licentie (seizoen 2022) kunnen deelnemen.  Enkel Belgische G-wielrenners met een geldige 

classificatie maken kans op de titel Kampioen van België.  

 

Inschrijven 

Vooraf inschrijven wordt sterk aangemoedigd en kan t.e.m. 13 juli (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 13 juli. 
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 Zedelgem NAAM+VOORNAAM’. 
Ter plaatse inschrijven is niet mogelijk.  
 

Digitale tijdsregistratie  

De renners brengen hun eigen ProChip FLEX mee naar de wedstrijd. Bij de inschrijving wordt het 
chipnummer gecontroleerd zodat de tijdopnemers er zeker van zijn dat elke chip bij je juiste renner 
hoort.  
G-sport Vlaanderen verhuurt transponders aan €10 per wedstrijd. De renner geeft zijn UCI licentie 
als waarborg. 
 

Reglement 

• Helmdracht is verplicht. Een overtrek van het correcte kleur is ook toegestaan 

• Rijden zonder schoenen is verboden 

• Spiegel op de ligbike is verplicht 

• Er moet een reglementaire ‘safety bar’ aanwezig zijn op de handbikes 

• Elke atleet moet in het bezit zijn van een UCI-licentie, afgeleverd door zijn nationale 

federatie 

• Gebruik van communicatiemiddelen is verboden 

• Sinds 1/07/2018 zijn schrijfremmen toegelaten in competitie 

• 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 podiumceremonie de aanwezige 

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

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

sport Vlaanderen op de hoogte brengen. 

 

 

 

https://forms.office.com/r/CAiCS0cfPH
https://forms.office.com/r/CAiCS0cfPH
https://www.gsportvlaanderen.be/activiteiten/wielrennen-belgisch-kampioenschap-tijdrijden-zedelgem-2022
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Competitieklassen 

Volgende competitieklassen zijn toegelaten op deze competitiewedstrijd: 

B = tandem = VI 

C1 - C2 - C3 - C4 - C5 = 2-wieler = FYS 

T1-T2 = 3-wieler = FYS 

H1-H2-H3-H4-H5 = handbike = FYS 

VE = verstandelijke handicap 

ASS =  austisme 

 

Competitieklassen & Afstanden 

Sportklasse # ronden km Sportklasse # ronden km 

MH1 5 17,5 WH1 5 17,5 

MH2 5 17,5 WH2 5 17,5 

MH3 5 17,5 WH3 5 17,5 

MH4 5 17,5 WH4 5 17,5 

MH5 5 17,5 WH5 5 17,5 

  

MT1 2 7 WT1 2 7 

MT2 5 17,5 WT2 5 17,5 

  

MC1 6 21 WC1 5 17,5 

MC2 6 21 WC2 5 17,5 

MC3 6 21 WC3 6 21 

MC4 8 28 WC4 6 21 

MC5 8 28 WC5 6 21 

  

MB 9 31,5 WB 7 24,5 

MVE 5 17,5 WVE 4 14 

MASS 5 17,5 WASS 4 14 

 

Programmatie 

12:00 13:45 Aanmelden G-renners 

11:00 11:15 Controle Omloop  

13:00 14:00 Verkenning/opwarming omloop G-renners 

13:45  Alle renners H&T aanwezig in startzone 

14:00   Start BK tijdrijden – H&T 

15:45  Alle renners C (VE) & B aanwezig in startzone 

16:00   Start BK tijdrijden – C&B  

  17:00 Finish tijdrit 

17:00 17:15 Huldiging 

Alle renners vertrekken om de minuut en per klasse en dat in twee wedstrijdsessies. De renners 
dienen 15 minuten voor de start van hun sessie in de startzone aanwezig te zijn.  



 

 

Inschrijvingen - Start/Aankomst 

Aan het gemeentehuis van Zedelgem, Snellegemsestraat 1, 8210 Zedelgem. 

Parking 

Pater Amaat Vynckeplein 

Parcours (3.5km):  

 
Kleedkamers & toiletten: 
 
Sanitair is voorzien in de start- en aankomstzone 

 
 

 

 


