
Reglement Limburgs Snelste 2021 
Limburgs Snelste is een cyclospor3eve met 3jdsopname. Dit event gaat door op 13 september 2021 eerste start om 
18u00. 
De 3jd van elke deelnemer voor de 41,25 km (10 ronden) wordt individueel geregistreerd met 3jdregistra3e en de 
deelnemers zijn hiervoor in leeHijdscategorieën ingedeeld.  Iedere renner installeert de transponders op zijn fiets om 
de 3jdregistra3e goed te laten gebeuren.  U krijgt bij de start een bidon, dus zorg voor een bidonhouder waar de 
transponder in moet ziMen. Het dragen van een helm is verplicht.  Fietsen mogen volgens UCI norm, dus ook met volle 
wielen.  

Het rugnummer moet verplicht beves3gd worden op de rug. Dit nummer moet zichtbaar en leesbaar zijn. Iedereen 
zorgt voor zijn eigen spelden, paspoort of vergunning wordt als borg gevraagd.  Maximum aantal starters ploegen3jdrit 
is 8. Minimum inschrijving is 6. Er mag een uitzondering hierop aangevraagd worden. Ploegen3jdrit telt de 3jd van de 
3e renner.  

Limburgs Snelste is geen wielerwedstrijd.  
De deelnemers dienen de wegcode te eerbiedigen en de instruc3es van de seingevers strikt op te volgen.  
Elke renner dient plaats te nemen aan de start.  
De aankomststrook is verdeeld in 2 gedeeltes met kegels, de eerste 9 passages over de aankomst gebeuren op het 
linker gedeelte, de aankomst of 10de passage gebeurd rechts van de kegels. Renners die dit niet doen krijgen geen 
3jdregistra3e.  

De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.  In geval van niet-deelname, ongeacht om welke 
reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en kan de inschrijving 
niet overgezet worden naar een ander evenement op een andere datum.  Indien het evenement op grond van 
uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de deelnemer zich gra3s laten inschrijven voor de volgende 
edi3e van hetzelfde evenement. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.  

Door zijn deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het reglement en zal hij de wegcode strikt 
eerbiedigen; wetende dat bij inbreuk van zijnentwege, hij als enige aansprakelijk zal worden gesteld voor de door hem 
ontstane schade en ongevallen; wetende dat de organisa3e niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor ongevallen, 
wetende dat "Limburgs Snelste" geen wedstrijd is.  

Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisa3e 
beveelt vóór deelname een preven3ef sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.  De deelnemer kan de 
organisa3e niet aansprakelijk stellen bij ongeval of bij medisch falen van de renner.   Alle ongevallen die gebeuren zijn 
op de deelnemer zijn eigen verantwoordelijkheid.   Organisa3e kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enig 
voorval dat gebeurd 3jdens deze 3jdrit. 

Limburgs Snelste is een organisa3e van Wielerclub Noord Limburg VZW in samenwerking met het circuit Zolder. De 
Limburg Snelste Trofee bestaat in 2020 uit 1 3jdrit. 
De Limburg Snelste Trofee behelst de volgende categorieën Dames en Heren apart:  
A. -45 jaar (geboren in 1976 en later) 
B. +45 jaar (geboren in 1975 en eerder) 
C. PloegenEjdrit  
D. G-sport  
Inschrijven voor de 3jdriMen dient digitaal plaats te vinden op de website van www.wcnl.be Inschrijving voor een 3jdrit 
is mogelijk tot uiterlijk 2 dagen voor de desbetreffende 3jdrit datum. Indien een renner onverhoopt niet aan de start 
kan verschijnen, dient deze afmelding uiterlijk om 12.00 uur van de dag van de 3jdrit digitaal plaats te vinden aan de 
organisa3e van de Limburg Snelste Trofee. Indien dit niet heeH plaatsgevonden en de renner verschijnt niet aan de 
start, worden inschrijfosten bij de renner opgeëist.  
De kosten voor deelname aan de 3jdrit bedraagt € 20 (na 1 mei 2020 €25).  Ploegen3jdrit kost € 50. Bij de inschrijving 
betaald de renner €2 cash voor het gebruik van de transponder, deze krijgt hij na de wedstrijd niet terug.  Hij krijgt 
dan ook zijn rugnummer.  Hierbij geeH de renner zijn paspoort als onderpand.  Indien het rugnummer niet terugkomt, 



betaald de renner € 5 en indien de transponder niet terugkomt betaald de renner €125.   Het paspoort wordt pas 
teruggegeven als aan deze voorwaarden voldaan is. 
Het rugnummer dient al3jd op het midden van de rug aangebracht te worden. Na 17u55 mag niemand meer op het 
circuit losrijden.  Volgauto’s of –motards van individuele renners mogen niet op het parcours. De organisa3e van de 
Limburg Snelste Trofee is hiervan uitgezonderd. Indien dit toch gebeurd zullen we desbetreffende renner niet 
opnemen in de uitslag.  
Renners mogen nooit stayeren. Er dient minimaal 15 meter tussen de ingehaalde renner en de inhalende renner in 
acht genomen te worden.  Renners dienen alle aanwijzingen van de jury terstond op te volgen. Indien dit niet gebeurd 
kan dit leiden tot diskwalifica3e.   

De renner dient minimaal 1 minuut voor zijn starljd zich te melden bij de start van de 3jdrit. Indien de renner niet op 
3jd aan de start verschijnt, begint de 3jd te lopen vanaf de starljd welke per email door de organisa3e van de 
Limburg Snelste Trofee aan de renner is kenbaar gemaakt.  

Tijdens een 3jdrit zijn minimaal 3 juryleden, 3 personen van de organisa3e van de Limburg Snelste Trofee en 1 EHBO-
er aanwezig.  

De uitslag wordt door de jury bepaald bij 3jdregistra3e. De prijsuitreiking vind plaats op 13 september  omstreeks 
21u00, in de otobar naast het circuit.   Bij Coronamaatregelen gaat de prijsuitreiking buiten door, naast de Otobar.  
Enkel de eerste 3 worden bij deze prijsuitreiking verwacht. 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De jury heeH te allen 3jden het laatste woord.  

Ook al is het geen wedstrijd willen we wel de eerste 3 deelnemers per reeks een aandenken geven. 
◦ Winnaar per categorie wint TT Limburgs Snelste Trui de winnaar van de ploegen3jdrit ontvangt geen trui doch 

wel wisselbeker, die bij het 3 x winnen automa3sche eigenaar wordt van de ploeg 
◦ Individuele 3jdriMen:  Eerste 3 in de uitslag per categorie ontvangen beker en bloemen 
◦ Ploegen3jdrit:  Winnende ploeg ontvangt bloemen, trui en medaille, tweede en derde ploeg krijgen medaille. 

 


