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REGLEMENTERING WILDCARDS IN WEDSTRIJDEN ELITE INDIVIDUEEL 2019
Om een wildcard te krijgen voor deelname aan een wedstrijd Elite Individueel, moeten de renners:
- de Belgische nationaliteit hebben of
- in het bezit zijn van een Belgische vergunning;
- individueel lid zijn of lid zijn van een club die de bijdrage voor het solidariteitsfonds betaalde;
- een schriftelijk verzoek richten tot de organisator van de wedstrijd, via onderstaand formulier.
In functie van het aantal deelnemers per wedstrijd tijdens het seizoen 2018 zullen organisatoren in 2019 recht
hebben op 15, 25, 50 of 75 wildcards, rekening houdend dat elke organisator zelf verantwoordelijk is dat er nooit
meer dan 175 renners aan de start staan. Nieuwe organisaties hebben recht op maximum 50 wildcards. De lijst van
het aantal toegelaten wildcards kan hier worden geraadpleegd.
Elke organisator die wildcard renners aanwerft dient uiterlijk 48 u voor de wedstrijd aan de voorzitter van de jury
en aan het sportsecretariaat (xavier.vandermeulen@belgiancycling.be) een lijst van de aangeworven
wildcardrenners te laten geworden, met vermelding van naam, voornaam, club en UCI-ID van elke renner.

AANVRAAG TOT DEELNAME AAN EEN WEDSTRIJD ELITE INDIVIDUEEL MET WILDCARD
Formulier in te vullen en te ondertekenen door de aanvragende renner(s)
en te versturen naar de betrokken organisator

Ondergetekende aanvrager(s)-renner(s): (evt. voor meerdere renners: aparte lijst met gegevens meesturen)
Naam:………………………………………………………….. Voornaam: ……………………………………….
UCI-ID: ……………………………………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………….
Categorie vergunning (*) : Elite zonder contract

/

Belofte (*) schrappen wat niet past

Vergunning nummer: ………………………………….
Club: …………………………………………………………………………………………………………………
Wenst deel te nemen aan de wedstrijd Elite Individueel te …………………………………………………….
Op datum van : ………. / ……….. / 2019.
Ondergetekende aanvrager(s) aanvaardt/-den, bij verstek, de sanctie voorzien in art. 1.2.055
(Art. 1.2.055 Gecontracteerde renner afwezig aan de start:
- neemt aan geen andere wedstrijd deel: boete van 50 Zw.frs.
- neemt aan een andere wedstrijd deel: verwijdering uit de uitslag en boete van 500 tot 3000 Zw.frs).

Datum van de aanvraag: …….. / ………. / 2019.
Naam en handtekening van de aanvrager(s), voor akkoord: ……………………………………………………..
Naam en handtekening van de organisator, voor akkoord: _____________________________________

Plaats en datum:

……. / ……. / 2019.

Dit document na ondertekening door de organisator terugmailen naar de aanvrager(s)

