
  
 

 

Reglement  Coastrace 2019 

Alle informatie van een inschrijving is bestemd voor de gemeente Middelkerke. Deze informatie 
mag evenwel doorgegeven worden aan de organismen die contractueel verbonden zijn aan de 
gemeente Middelkerke. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het 
verbeteren ervan. 

Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer in goede conditie te zijn en medisch geschikt 
bevonden om de mountainbikesport te beoefenen. 

Door een deelname aan de CoastRace verklaart de deelnemer zich tevens akkoord met een 
eventueel gebruik van zijn/haar foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de 
gemeente Middelkerke, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. 

 

art. 1  

Bij annulatie van een deelname gelden onderstaande voorwaarden: 

 Terugbetaling van 50% van het inschrijvingsgeld, bij schriftelijke annulatie voor het 
afsluiten van de inschrijvingen. (21 januari 2019) 

 Terugbetaling van 100% van het inschrijvingsgeld na het afsluiten van de inschrijvingen 
mits voorleggen van een doktersattest. 

Uw schriftelijke annulatie dient verstuurd te worden naar els.devey@middelkerke.be. 

Indien uw rekeningnummer niet correct werd doorgegeven bij uw administratieve aanmelding 
kunnen we geen terugbetaling voorzien. 

 

art. 2 

Het wedstrijdsecretariaat zal op zondag 24 februari gevestigd zijn in de Calidris, Strandlaan 1, 
8434 Westende.  

 

De prijsuitreiking is voorzien  rond 15u-15u30 aan de Calidris.  . 

Ook de afspuitstand zal aan de Calidris opgesteld staan. 

De kleedkamers zijn in Surfclub De Kwinte. 

Nadien kunnen de deelnemers zich douchen zich douchen in de sanitaire blok beneden in surfclub 
De Kwinte. 

 

art. 3 

De start vindt plaats op 1 rechte lijn (zonder startboxen). 
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art. 4 

Enkel mountainbikefietsen toegelaten. Crossfietsen of elektrische fietsen zijn uitdrukkelijk 
verboden. 

Alle deelnemers moeten een fietshelm dragen tijdens de wedstrijd en opwarming.  Deelnemers die 
zich zonder helm aanmelden, zullen de toegang geweigerd worden.  Als men alsnog meefietst 
zonder fietshelm, kan de organisatie de deelnemer in kwestie uit koers nemen.   

Het stuurbord moet duidelijk zichtbaar vooraan aan het stuur bevestigd worden. Wanneer het 
stuurbord vooraan niet zichtbaar is, zal de deelnemer niet opgenomen worden in het 
eindklassement. 

Het is zo dat enkel een reglementair stuur toegelaten is, m.a.w. een normaal mountainbikestuur.  
(zonder extra bogen of krommingen) 

art. 5  

Het is verboden om zich tijdens de wedstrijd te laten voorttrekken door een andere deelnemer of 
om aan een gemotoriseerd voertuig te hangen. Dergelijke actie zal bestraft worden met de 
diskwalificatie. 

Renners die niet deelnemen aan de wedstrijd of reeds uit wedstrijd zijn, mogen in geen geval 
andere renners bevoordelen.  Renners die toch in het zog van dergelijke renners rijden, kunnen 
door de wedstrijdjury gediskwalificeerd worden. 

Iedere vorm van onsportief gedrag kan leiden tot diskwalificatie. 

Op het parcours zullen meerdere tijdsregistratiematten gelegd worden. Een deelnemer die van 
het parcours afwijkt en/of stukken van het parcours afsnijdt, wordt gediskwalificeerd.  Indien één 
registratie ontbreekt, kan de jury beslissen over diskwalificatie. 

Een deelnemer die pech heeft tijdens de wedstrijd, mag hulp van derden krijgen om de fiets te 
herstellen.  Het vervangen van de fiets en het krijgen van een nieuw reservewiel, is tijdens de duur 
van de wedstrijd toegelaten. 

De renners dienen steeds de richtlijnen van de seingevers en politie te respecteren.  Bij de 
opwarming is men tevens verplicht de wegcode te volgen. 

Het gebruik van een ‘go pro’ is toegelaten. 

De wedstrijdjury behoudt – in samenspraak met de wedstrijdorganisatie -  zich het recht om 
beslissingen te nemen inzake diskwalificatie, zonder rekening te houden met uiteenlopende 
redenen van deelnemers. 

Art.6 

De organisatie wil het groene karakter benadrukken en vraagt dan ook met aandrang dat iedere 
vorm van afval (gelletjes e.d. )  niet op het parcours gegooid wordt. 

 

Meer informatie? 

Filip Bailleul - sportpromotie en -organisatie - Duinenbad Middelkerke - filip.bailleul@middelkerke.be -  059 31 
30 16 


