AANVRAAG OM VERGUNNING VAN EEN WIELERWEDSTRIJD, VELDRIT, JOGGING OF SPORTLOOP.

1.

Identiteit van de koersdirecteur en organisator
Koersdirecteur / verantwoordelijke

Organisator
Naam vereniging :

Naam en
voornaam
Geboortedatum
Adres

Telefoon- of GSMnummer
e-mailadres
Die handelt namens het organiserende comité en de verantwoordelijkheid ervoor opneemt en ook de
verplichting aangaat de geldende voorschriften te eerbiedigen.
2.

Naam / aard van de wedstrijd
Naam van de wedstrijd
- klassieke, nationale, internationale of lokale wedstrijd.
- doortocht, criterium op open omloop, criterium op gesloten omloop, veldrit.
(Doorhalen wat niet past.)

3.

Categorie(ën) van / aantal wielrenners (sporters) die aan de wedstrijd mogen deelnemen
Eliterenners met/zonder contract, liefhebbers, juniores, nieuwelingen, WAOD.
(Doorhalen wat niet past.)
Aantal verwachte deelnemers : ………………………. (Aantal verwachte toeschouwers :…………….…………)

4.

Tijdstip van de wedstrijd
Dag en datum
Plaats van vertrek :
Gemeente
Straat en huisnummer
Plaats van aankomst :
Gemeente
Straat en huisnummer
Duur van de wedstrijd

5.

van

uur tot

uur

Publiciteitskaravaan
JA - NEEN
(Doorhalen wat niet past)

Indien ja, van

uur tot

uur.

6.

Afstand van de wedstrijd
Totaal aan km van het
parcours
Het parcours is
samengesteld uit

ronden van

km

Opsomming van de straten
die worden gebruikt in de
volgorde die aan renners
wordt opgelegd

7.

Plan met aanduiding van het parcours
Duidt het parcours met een groene lijn aan.
(De N9 is een gewestweg deze wordt met rood aangeduid)
Met zwarte pijltjes wordt de koersrichting aangeduid.
(Indien dit niet de richting van de wijzers van het uurwerk volgt geef hieronder
de reden op)

Vertrek en aankomst worden aangeduid met een zwarte streep en de letters V en A.
De verkeersborden die geplaatst moeten worden dienen op het plan aangeduid. (vb. C3)
Het kruisen van de N9 wordt aangeduid met een rode dwarsstreep.
De plaats waar seingevers staan wordt aangeduid met een S.
8.

Wegomlegging/De Lijn
Wordt de doorgang van bussen van De Lijn belemmerd ? JA - NEEN
Is er een wegomlegging nodig ? JA - NEEN
(Doorhalen wat niet past.)
Indien ja, langs welke straten wordt het verkeer omgeleid ? ………………………………………………………
………………………………………………………..

9.

Seingevers
Er wordt een lijst van seingevers, ten laatste één week voor de wedstrijd, ter goedkeuring aan de
burgemeester bezorgd.
(Zonder ondertekende lijst vindt de wedstrijd niet plaats.)

10.

Politiebegeleiding / Hulpdiensten
Indien de N9 wordt doorkruist wordt politiebegeleiding aangevraagd.
Politiebegeleiding aangevraagd : JA - NEEN
Hulpdiensten aangevraagd : JA - NEEN
(Doorhalen wat niet past.)

11.

Verzekering.
Kopie bijvoegen.
Datum en handtekening van de koersdirecteur/organisator,

VERGUNNING WORDT VERLEEND
IN ZITTING VAN HET COLLEGE VAN
De secretaris,

De Burgemeester,

LIJST VAN SEINGEVERS
Overeenkomstig art. 3 KB 21.08.1967, zoals gewijzigd tot op heden.
(ten laatste te bezorgen aan de burgemeester één week voor de wedstrijd)
Wielerclub / sportclub :………………………………………………….

Datum :

Adres : ……………………………………………………..……………
Aan de burgemeester
van Lovendegem

Geachte burgemeester,
Betreft : Wieler/joggingwedstrijd op ………………….
Gelet op de vergunning, afgeleverd op ………….…….voor de wieler/joggingwedstrijd te ………………………………
sturen wij u de lijst met namen van de seingevers (ten minste 18 jaar oud en niet ouder dan 78 jaar) die de
veiligheid aan de kruispunten en andere gevaarlijke punten tijdens voormelde wedstrijd zullen verzekeren.
Naan, voornaam, adres

Geboortedatum

Toegewezen plaats

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.

Naam en handtekening van de organisator,

Goedgekeurd door de burgemeester op ……………..
Chris De Wispelaere

De gemeente Lovendegem gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met
de Europese privacywetgeving. Meer informatie vind je op www.lovendegem.be/privacy.

