
RHODATHLON  van 7 oktober 2018 

 

Algemeen reglement 

a) Iedere deelnemer houdt zich strikt aan de wegkode , plaatselijk reglement , 

gemeentelijke orde –wetgeving , afbakening van het parcours , consinges van de 

begeleiders . 

b) Deelname gebeurt volledig onder eigen verantwoordelijkheid . 

c) Ouders zijn aansprakelijk in geval van deelname van een minderjarige . 

d) De organisators zien af van elke verantwoordelijkheid , welke dan ook in geval van 

diefstal , ongeval , het niet naleven van het algemeen reglement , enz ; 

e) De begeleiders kunnen elke deelnemer die het algemeen reglement niet naleeft buiten 

de rhodathlon plaatsen , en dit zonder verhaal . 

f) Het parcours is afgebakend >> deelnemers en begeleiders houden zich strikt aan de 

afbakening >> (respect buurtbewoners – natuur – plaatselijke ordening – enz.) 

g) Elke deelnemer wordt geacht in een goede gezondheid te vekeren . 

h) Bij inschrijving verklaart elke deelnemer zich akkoord met het algemeen reglement . 

 

                

Inschrijving 

1) max deelnemers >> 300 ploegen van 2 personen >> 45 euro/ploeg 

2) inschrijving enkel via internet tot 01/10/2018  23u59 

3) na 25/09/2017 , ter plaatse , voor zover nog mogelijk (max 200 ploegen) 

4) elke onvolledige inschrijving wordt afgewezen. 

5) elke gevalideerde inschrijving voor 31/08/2018 23u59 geniet van een vermindering van 

10 euro . 

6) het inschrijvingsbedrag dient gestort te worden op de rekening IBAN BE48 0882 6149 

5827 op naam van : ABOVE LIMITS SPRL ; met de melding van a) namen van 

deelnemers – b)naam van de ploeg. 

7) door hun inschrijving , verklaren de deelnemers zich akkoord dat er van het evenement 

video’s  -  foto’s  -  enz.  genomen worden , en dit voor promotionele doeleinden van 

ABOVE LIMITS SPRL 

8) de rugnummers worden op 07/10/2018 ter plaatse afgehaald door 1persoon/ploeg + 

identiteitskaart . 

9) in geval van niet deelname ; >>a) de organisatie rhodathlon inlichten via 

(Rhodathlon@gmail.com) of per tel 0479/89.18.16 of 0477/55.37.88 

het inschrijvingsbedrag wordt niet terugbetaald. 



10) Indien geval van overmacht de rhodathlon wordt afgelast , wordt het 

inschrijvingsbedrag niet terugbetaald , maar kunnen de deelnemers zich gratis 

inschrijven voor de volgende editie. 

11) Deelnemers kunnen zich laten vervangen door iemand anders indien ze de 

organisatoren voor 01/10/2018 ervan inlichten. 

 Klassement en material 

- De eerste 3 ploegen van de verschillende categoria worden beloond met een prijs. 

- Enkel de ploegen waar beide deelnemers het volledig parcours hebben afgelegd ( 

zonder hulp van buitenstaanders en / of begeleiders ) komen in aanspraak. 

- elke deelnemer beschikt over zijn eigen VTT – VTC ( NIET elektriesch). 

- het dragen van een valhelm is verplicht. 

- elke fiets kan gekontroleerd worden. 

- het fietspark is toegangkelijk 1uur voor het vertrek , en 30 min. na het einde. 

- het fietspark is verboden voor publiek – begeleiders. 

- in geval van verlies van de CHIP (chrono) moet de ploeg een penaliteit van 15 euro 

betalen . 

SAMENGEVAT : 

- waar : de garage Volvo Sterckx – Waterloosesteenweg 37 – 1640 Sint-Genesius-Rode 

- 7 oktober 2018 , vertrek om 10u00 

- Voor iedereen in een goede gezondheid 

- Deze ter voorbereiding van de eindejaarsfeesten 

 

CONTACT 

- Thibault Dierckx  32(0)479891816 

- Arnaud Peeters  32(0)477553788    

- Rhodathlon@gmail.com 

 


