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U fietst met een fiets van minstens 25 jaar oud zonder klikpedalen en met de
vitessen op de buis.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro.
Wij verwachten iedereen minstens 1 uur voor de start van de koers voor de
aanmelding en de inschrijving.
Iedere deelnemer tekent vooraf een document dat de organisatie niet
verantwoordelijk kan gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
Valhelm is verplicht.
Wij doen het nodige om de veiligheid te waarborgen. De rest hangt van uzelf
af!
Geen bier, wijn of sterke dranken voor de wedstrijd. Laat u na de wedstrijd
maar eens goed gaan om de overwinning te vieren of het verlies door te
slikken.
Zowel mannen als vrouwen mogen deelnemen aan onze retro‐wedstrijd. De
vrouwen starten op de eerste rij. Er wordt na afloop een apart klassement
opgemaakt.
Het maximum aantal deelnemers wordt beperkt tot 50 (vijftig).
Er wordt een troostprijs voorzien voor de meest hopeloze chasse‐patat.
Als u door omstandigheden, of gewoon wegens niet goed genoeg, dreigt
gedubbeld te worden, hobbel dan voort aan de rechterkant van de weg.
Mannelijke deelnemers dienen minstens 1 ongeschoren been aan de
organisatie voor te leggen.
Vrouwelijke deelneemster dienen daarentegen uitgerust te zijn met 2
ongeschoren benen. Deze dienen evenzeer aan de organisatie voorgelegd te
worden.
Mannen die toch met 2 ongeschoren benen wensen deel te nemen zullen
zich vooraf kenbaar maken en zich verantwoorden mits een briefje van hun
huisarts of van hun lief.
Mannelijke deelnemers mogen maximaal 1 ronde achter dezelfde
vrouwelijke deelneemster rijden, tenzij zij daar zeer uitdrukkelijk de
toestemming toe verleent.
Hou uw kop bij de koers. Showkes voor het talrijke publiek zijn niet wenselijk,
noch het gelonk naar onze seingeefsters.
Betoon het nodige respect aan elke deelnemer, ook al denkt u veel beter te
zijn of bent u veel beter. Moedig uw gedubbelde deelnemer aan in plaats van
hem of haar uit te kafferen.
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18. Met velopompen kloppen, aan truikes trekken en de decor inrijden wordt
niet getolereerd. Elke deelnemer die zich hieraan schuldig maakt, zal
onverbiddelijk uit koers verwijderd worden.
19. Niettegenstaande een totaal gebrek aan kasseistroken op het parcours, blijft
het verboden om over het voetpad te fietsen. U wordt wederom
onverbiddelijk uit koers gezet.
20. Doping wordt niet toegestaan of toch niet zichtbaar te veel.
21. Na de arrivé wordt er niet met bidons naar de overwinnaar gesmeten. De
overwinnaar wordt niet bespuwd of uitgescheten.
22. Eens de overwinnaar de eindmeet gepasseerd is, wordt de koers
geneutraliseerd zodat het parcours opnieuw voor het verkeer kan
opengesteld worden.
23. En ten laatste: de koerscommissarissen hebben altijd gelijk, zelfs in het quasi
onmogelijk geval dat ze ongelijk zouden hebben.
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