
Reglement e-bike Oostende Ostend motor sport  19 oktober 2019 

Algemeen 

• Bij het inschrijven verklaren de deelnemers om in goede gezondheid te zijn om de gekozen sportieve 

prestatie uit te voeren. 

• We sporten in de natuur dus afval wordt gedeponeerd in de voorziene bevoorradingszone of houd je bij tot 

aan de finish. Bij het niet respecteren van deze regel wordt men onherroepelijk geschrapt uit de uitslag. 

• Het parcours is bepijld met roze krijtlijnen en rood/wit signalisatielint. Als deelnemer volg je het volledige 

traject. Er zijn 2 ronden af te leggen van 10 km (totale wedstrijdlengte = 20km) 

• Categorieën:  

o Klasse tot en met 25 km/h ondersteuning 

o Klasse tot + 25 Km/h ondersteuning  

Inschrijving 

• De inschrijving gebeurt via het inschrijfformulier op de website  www.ostendmotorsport.be   

• Er wordt 20 euro overgeschreven op rekening nummer BE33 0688 9593 2746 van Ostend Motor Sport ten 

laatste op 13 oktober 2019. Dit bedrag is voor de PO verzekering conform Vlaanderen 

• Een ingeschreven deelnemer ontvangt een verzekeringsformulier ter ondertekening. 

• Het formulier dient ondertekend terug gemaild worden naar vrijelinck.dirk@proximus.be of afgegeven te 

worden bij de inschrijving ter plaatse 

• De deelnemers bieden zich aan  voor het ontvangen van de rugnummers en transponder vanaf 8H in het 

sportcentrum “de spuikom “ DR.E.Moreaulaan ,1, 8400 Oostende. Inschrijving wordt afgesloten om 9h15 

• inschrijving leeftijdstoelating: vanaf geboortejaar 2007. De ouders van minderjarigen ondertekenen het 

verzekering document en verklaren zich akkoord dat de minderjarigen te samen met de volwassenen rijden. 

 

Verloop van de wedstrijd 

• Het stuurnummer wordt duidelijk zichtbaar op het stuur gemonteerd  

• De start wordt gegeven op het strand nabij “de strekdam . Dit om 10u (gezamenlijke start)  

• Starten op één lijn. 

• Let op bij het overschrijden van de golfbrekers, deze kunnen glad liggen of kun je door een te hoge snelheid 

de controle van je fiets verliezen. 

• Houdt rekening met de 2 gevaarlijke afdalingen langs het Fort van Napoleon  

• Na de finish  is er een bevoorrading 

• Podium na de wedstrijd voor de top 3 

o Klasse tot en met 25 km/h ondersteuning 

o Klasse tot + 25 Km/h ondersteuning  

http://www.ostendmotorsport.be/
mailto:vrijelinck.dirk@proximus.be

