Voorwoord
Als voorzitter van KVC Ichtegem Sportief vzw ben ik bijzonder fier op ons bestuur.
Reeds meer dan 75 jaar zetten wij ons in om wielerwedstrijden te organiseren
op onze gemeente. Zowel op Nationale of Internationale kalender hebben wij
bewezen ons mannetje te kunnen staan met steeds lovende kritiek.
Daarom ben ik bijzonder verheugd dat we op kermiszondag de 96ste editie van
de “GP Jules Van Hevel – Gedimat-Tanghe Classic” organiseren. Meteen ook de
oudste koers van onze gemeente!
Jules Van Hevel won zowel de Ronde van Vlaanderen en Parijs – Roubaix, werd
2x Belgisch Kampioen en won tal van andere wielerwedstrijden. Hij is dan ook
een van de belangrijkste Flandriens die we gekend hebben.
Als organisatie danken we op voorhand alle medewerkers en vrijwilligers die
deze organisatie mogelijk maken.
We hopen op mooi weer, veel renners en supporters en willen er samen een
wielerhoogdag van maken.
Alvast tot kermiszondag 2 oktober !

Peter Brackez
Voorzitter KVC Ichtegem Sportief vzw

Contactgegevens:
peter.brackez@skynet.be
Tel: 0478 / 77 64 76

Categorie
Maximum 25 clubs met maximum 7 renners en minimum 5 renners
•
•
•
•
•
•
•

Belgische continentale UCI ploegen
Belgische clubploegen
Max 3 buitenlandse clubs (inbegrepen aangrenzende clubs) zonder renners van UCIploegen
Max 5 andere buitenlandse clubploegen grensakkoorden met aangrenzende
federaties (NED – FRA – GBR – GER – LUX)
Mixed ploegen: Elke club is met minstens 2 renners vertegenwoordigd
(zonder renners van UCI-ploegen)
Belgische provinciale, regionale, nationale selecties (geen renners uit de World Tour)
Buitenlandse regionale, nationale selecties (geen renners van UCI ploegen)

Afstand
139km = startronde van 10,3km + 11 ronden van 11,7km

Prijzen
Individueel: €1500 / 25 prijzen te verdelen als volgt:
1: €260
2: €200
3: €150
4: €125
5: €100
6: €75
7: €60
8: €50
9: €40
10: €40

11: €30
12: €30
13: €30
14: €30
15: €30
16: €30
17: €30
18: €30
19: €30
20: €30

21: €20
22: €20
23: €20
24: €20
25: €20

Clubprijzen: €500 / 10 prijzen te verdelen als volgt:
€120 - €90 - €75 - €60 - €50 - €30 - €30 - €15 - €15 - €15

Commissarissen
Voorzitter/Président
Aankomstrechter/ Juge d’Arrivée
Com.2
Com.3
Com.4
Com. Moto
Piloot Moto
Transponsers
Fotofinish / Operator camera
Telecom Team Jurywagen
Speaker Radio Tour
Technisch Afgevaardigde

SEGERS Rudi
WILLAERT Kristof
TOURLOUSSE Marc
BRULEZ Krist
TALLOEN Dirk
GRYSON Dirk
GODEFRIDIS Leon
DE PRETRE Tom
DE LAERE Pascal
RASSCHAERT Herwig
DERAMOUDT Jan
TALLOEN Dirk

Inschrijving met de uitdeling van de rugnummers en kaderplaatjes
9u45-11u00 in Toonzaal Gedimat-Tanghe, Zuidstraat 105 te Ichtegem. De
rugnummers moeten rechts gehangen worden.

Briefing en lottrekking
De briefing met daaraan gekoppeld de trekking van de volgnummers van de wagens
gaat door om 11u30 in Toonzaal Gedimat-Tanghe, Zuidstraat 105 te Ichtegem.

Tekenen controleblad
Het tekenen van het controleblad gebeurt individueel vanaf 12u15 tot 13u15 in de
Toonzaal Gedimat-Tanghe te Ichtegem.

Start
De renners verzamelen op de parking van de Gedimat Tanghe, Zuidstraat 105 te
Ichtegem om 13u15.
Hier wordt om 13u30 de officieuze start gegeven. De officiële start is voorzien ter
hoogte van de Ringlaan.

Afhalen zenders / ontvangers
Vanaf 11u30 op de parking Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54 te Ichtegem. De
wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op Radio Tour 1 (164,63125 MHz).

Neutrale wagens
Er zijn twee neutrale materiaalwagens voorzien.
Serge Vansteenkiste
Tel: 0479 / 18 10 37

Christophe Vansteenkiste
Tel: 0499 / 76 67 79

Bevoorrading
De wedstrijdcommissarissen delen mee vanaf welke ronde er kan gestart worden
met de bevoorrading. Dit zal gebeuren tijdens de briefing. De bevoorradingszone is
voorzien langs de BERGSTRAAT en zal aangeduid worden met de borden start
bevoorrading en stop bevoorrading.

Milieu
De wegwerpzone is voorzien langs de BERGSTRAAT en zal aangeduid worden met
de borden start waste zone en stop waste zone.

Afleiding volgwagens
Volgers zonder letter A worden in de laatste ronde afgeleid voor de aankomst in de
Sportlaan.

Kleedkamers
Er zijn kleedkamers en douches voorzien in de sporthal, Keibergstraat 32

Medische controle
Eventuele medische controle zal doorgaan in Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54 in
Ichtegem

Huldiging renners
De huldiging van de eerste 3 renners vindt plaats in de aankomstzone.

Contactgegevens
Verantwoordelijke teams
Joost Boucquez
Engelstraat 8, 8480 Ichtegem
joost.boucquez@telenet.be
Tel: 0499 / 28 57 32

Secretaris
Louise Brackez
louise.brackez@hotmail.com
Tel: 0471 / 06 21 47

Veiligheidscoördinator:
Sharon Mattheus
sharonmattheus@hotmail.com
Tel: 0499 / 48 84 62

Koersdirectie
Gianni Brackez
Sneppestraat 67, 8610 Kortemark
Tel : 0478 / 84 92 90
gianni.brackez@hotmail.com

Regulator
Dhr. Filiep Jodts

Reglementering
De wedstrijd wordt betwist volgens de reglementen van Belgian Cycling.

Straffen
Het straffenbarema van Belgian Cycling is het enige toepasbare barema.

Antidoping
De lokale antidopingwetgeving is van kracht tijdens de wedstrijd.

Medische dienst
Rode Kruis

Wedstrijdarts
Dr. Henk Vandemoortele
+32 (0) 495.54.99.32

Ziekenhuizen
AZ Delta campus Rembert
Rembertlaan 21, Torhout, 050 23 21 11

Bergklassement Gedimat-Tanghe
•
•

•

•
•

Het bergklassement is begiftigd met €500 aan geldprijzen:
1ste: €500
Bij 3 van de in totaal 12 doortochten op de “Poggio van Koekelare” worden op
de Top punten toegekend. Bij de 4de, 8ste en 11de doortocht op de Top worden
volgende punten toegekend:
1. 5 punten
2. 3 punten
3. 1 punt
Indien er na de 11de doortocht gelijkheid van punten is wordt met volgende
criteria rekening gehouden:
1. Het aantal eerste plaatsen tijdens de bergsprinten
2. Het algemeen klassement aan de aankomst
Om als winnaar van het bergklassement te worden uitgeroepen moet men de
wedstrijd uitrijden.
De winnaar van het bergklassement wordt dadelijk na de aankomst op het
podium verwacht voor een korte hulde en om persoonlijk zijn geldprijs in
ontvangst te nemen.

Supersprints Gedimat-Tanghe
Bij de 6de doortocht en de 11de doortocht wordt er een supersprint bonus
van €150 geschonken door Gedimat-Tanghe aan de renner die als eerste
doorkomt aan de aankomstlijn.

Andere
Alle gevallen, niet voorzien in het wedstrijdreglement, behoren tot de bevoegdheid
van het college van commissarissen, belast met de sportieve leiding van De Grote
Prijs Jules Van Hevel – Gedimat-Tanghe Classic.

Parcours

10,3 km +
11 x 11,7 km
= 139 km

SPORTWEST EXTRA
Op zondag 2 oktober
Vanaf 18u30
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