
KWC De Mandelzonen vzw, organisator van de wielerwedstrijd ”Grote Prijs Jean-Pierre Monseré - VANRSL”,
organiseert op zondag 22 augustus de 1ste editie van ”Jemi’s duo tijdrit” in Beveren-Roeselare. 
De duotijdrit gaat over een afstand van 11,5 km. 
Er worden maximum 300 duo’s toegelaten, dus vlug inschrijven is de boodschap.

Reglementen en wedstrijdinfo:
• Start: vanaf 13.00 uur - t.h.v. Café ‘t Hoekske op Sint-Germanusplein te Beveren-Roeselare.
• De koppels vertrekken met een tussentijd van 1 minuut. (deze tijd kan nog wijzigen, dit zal beslist worden aan 
de hand van het aantal inschrijvingen) - Maximum 300 koppels.
• Podiumceremonie: 19.00 uur aan de aankomstlijn - t.h.v. Izegemseaardeweg 30.
• Minimum leeftijd: kinderen beneden 16 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassene, 
of een schriftelijke toestemming meebrengen van de ouders.
• Amusement is waar we naar streven en we dragen de olympische gedachte hoog in het vaandel. 
Meedoen is zoveel belangrijker dan winnen! We vragen geen ‘prestaties’ en zullen dan ook 
geen prijzen uitreiken. Uiteraard mogen de snelste duo’s in elke categorie wel het podium bestijgen, krijgen 
een attentie en zullen zij op een daverend applaus getrakteerd worden. 
Deelnemen en aankomen (blijven plakken) zijn belangrijker dan winnen.
• We maken een rangschikking voor volgende categorieën:
 - twee mannen, 
 - twee vrouwen,
 - gemengd, 
• Er wordt 2 dagen voor de wedstrijd een startlijst bekend gemaakt, hier staat je start uur op. 
Wij gaan als organisatie zelf de start volgorde bepalen zodat de sportieve capaciteiten van ieders tot zijn recht 
komen en dat het spannend blijft.
• Om alles vlot te laten verlopen willen we jullie vragen om zeker 30 minuten voor jullie starttijd 
aanwezig te zijn om de chips en rugnummers op te halen. (5 euro waarborg per chip en rugnummer, 
die krijg je terug bij terug inlevering).
• Als je te laat komt, kan je niet meer starten aangezien we een strak startschema hebben die het niet toelaat 
hiervan af te wijken.
• Het betreft een duotijdrit, dus ieder koppel moet over 2 chips beschikken bij vertrek anders 
volgt er een declassering.
• De duotijdrit wordt gereden op een afgesloten parcours van 11,5 km. 
• Elkaar duwen is niet toegestaan, de tijd van de laatste renner van het duo bepaalt de tijd.
• E-bikes zijn uiteraard niet toegestaan. 
• Valhelm wordt verplicht voor iedereen (zonder wordt er niet gestart).
• De wedstrijdjury geeft geen info omtrent het eindresultaat voor het tijdstip van de podiumceremonie.
• De houders van een ”Vrijetijdspas” krijgen 50% korting bij inschrijving
• De organisatie kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden 
bij gebeurlijke ongevallen of fouten.
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Vervolg, zie volgende bladzijde



Parcours:
Het parcours spreekt voor zichzelf en  is 11,5 km (zie plannetje hierboven)
Parcours is verkeersvrij tijdens de wedstrijd, dus volledig afgesloten.
Er zullen moto’s meerijden om de veiligheid te verzorgen. 

“Start ter hoogte van Cafe ’t Hoekske op Sint Germanusplein”
LA - ”Sans Unique” - Wijnendalestraat
RA - Industrieweg
RA - Industrieweg
LA - Onledegoedstraat
RA - Ventweg zuid
RA - Ventweg zuid thv 100% Light
RA - Tunnel - Heirweg
RD - Oude Heirweg
RA  net voor overweg - Kortekeerstraat
RD - Hoogbeverenstraat
Kruisen Beversesteenweg
RD - Gapaardstraat
RA - Hooistraat
RA - Izegemseaardeweg
”Aankomst t.h.v. de bibiliotheek”

Bestuur KWC Mandelzonen


