
 

 

 

     

Zondag 4 oktober 2015 Gentlemenkoers  

Als afsluiting van het wegwielerseizoen en opening van het schaatsseizoen zullen 
zondag 4 oktober. HGI, STG, Le Champion en DTS weer de traditionele 
Gentlemenkoers gaan organiseren. Zowel de start- als finishlijn ligt getrokken op het 
club parkoers van DTS. De deelnemende duo's krijgen zoals gebruikelijk een 
afstand van 16,5 km door de Wijde Wormer voorgeschoteld. 
Inschrijven kan vanaf 09.30. De inschrijving zal sluiten om 11.45 uur. De inschrijf- 
kosten zijn € 5,00 per koppel. Er zijn diverse ereprijzen te verdienen. Het eerste 
koppel zal starten om 11.00 uur. Het laatste koppel zal rond de klok van 13.00 
starten. De prijsuitreiking is na afloop in het clubgebouw van DTS, De TrotS.  

Categorieën 

 Jeugd koppel t/m 14 jaar 

 Licentiehouder KNWU/KNSB - Licentiehouder 

KNWU/KNSB 

 Licentiehouder KNWU/KNSB - Trimmer 

 Trimmer / Trimmer 

 Dames / Dames 

 

 Belangrijkste voorwaarden en/of reglementen: 

De  sportverenigingen HGI, STG Le Champion en ZWC  DTS geven te kennen 

dat alle deelnemers, maar met name de deelnemers zonder KNWU-licentie en 

dus ook niet zijn verzekerd voor ongeval, kennis dienen te nemen van de 

bijgaande voorwaarden en/of reglementen zie blad 2 onder 1.1. t/m 1.6 en 

hiermee akkoord gaan door ondertekening van het inschrijfformulier. 

1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor 

enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemers mochten lijden als gevolg van 

de deelname.  Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige 

schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of 



overlijden. 

1.2. De deelnemers dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade 

die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of 

ziekte, veroorzaakt door zijn/haar deelname aan het evenement. 

1.3. De deelnemers verklaren zich bekend met het feit dat deelname een goede 

gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaren dat hij/zij aan 

deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft 

voorbereid op het evenement.  

1.4. De deelnemers vrijwaren de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die 

derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen 

handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemers dienen 

afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde 

schade. 

1.5. De deelnemers vrijwaren de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die 

de deelnemers mochten lijden als gevolg van zijn/haar deelname aan het 

evenement.  

1.6. Het evenement vindt plaats op de openbare weg, met andere 

verkeersdeelnemers, het is de deelnemers bekend dat zij geacht worden zich tijdens 

de wedstrijd aan de verkeersregels van de openbare weg te houden en de 

aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen. 

 Helm dragen verplicht.  

 Rugnummer duidelijk zichtbaar links opspelden,  

 Bij niet op tijd aan de start verschijnen, kan het betreffende koppel gewoon 
wegrijden alleen is de starttijd al ingegaan op het moment wanneer dit koppel 
had moeten starten  

 Bij pech in de eerste 50 meter mag er na overleg met de jury opnieuw gestart 
worden.  

 Stayeren is verboden er dient 25 meter afstand te worden gehouden of voorbij 
de voorgangers te worden gereden. Bij overtreding volgt diskwalificatie  

 Waar het reglement niet in voorziet beslist de jury  

 


