
  

 

 

 

 

          

 

PIDPA G-wegcriterium  

Kasterlee 
13 Juli 2019 

 

Met steun van: 

 

 

De Kastelse Durvers, Parantee-Psylos, Cycling Vlaanderen, Pidpa, G-sport 

Vlaanderen en Sport Vlaanderen nodigen alle G-renners uit om deel te nemen 

aan de G-wielerwedstrijd in Kasterlee. De wedstrijd vindt plaats op 

zaterdag 13 juli 2019 en maakt deel uit van het Pidpa G-wegcriterium.   

 

Inschrijven 

Vooraf inschrijven wordt sterk aangemoedigd en kan t.e.m. 8 juli (24u) door 

middel van dit online inschrijvingsformulier. Ten laatste twee dagen (48u) voor 

de wedstrijd wordt de starterslijst en de detailbriefing op de website van 

Parantee-Psylos geplaatst.  

De renner die zich vooraf inschrijft, betaalt 5 euro voor zijn rugnummer, 

verzekering en inschrijving op de wedstrijddag. Atleten die zich op de 

wedstrijddag zelf inschrijven, betalen 10 euro. Vanaf drie deelnames aan het 

Pidpa G-wegcriterium is de inschrijving gratis als er vooraf ingeschreven wordt.  

 

Digitale tijdsregistratie  

Vanaf dit seizoen voorziet Parantee-Psylos voor elke renner 

gratis tijdregistratie. Met steun van Pidpa, G-sport Vlaanderen 

en Sport Vlaanderen werden leentransponders aangekocht voor 

elke renner. Bij het onthaal/inschrijven krijgt elke renner een 

transponder die met twee spandbandjes zo laag mogelijk aan de 

voorvork wordt bevestigd. Aan het einde van de wedstrijd, bij 

het overschrijden van de finish wordt de transponder door een 

vrijwilliger verwijderd.  

 

Reglement 

• Helmdracht is verplicht 

• Renners rijden rechts op de rijbaan 

• Inhalen is enkel toegelaten via de linkerzijde 

 

 

Programmatie 

 

12:30 13:00 Inschrijven  

13:15 13:30 Verkennen/opwarming omloop 

13.30 14:15 PIDPA G-wegcriterium 

14:30  14:45 Huldiging  
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ply9i1fSNM4A4-Q-7NEiM02qKzhEZiGXWGjxLq6xP64/edit
http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=100&actID=4899
http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=100&actID=4899
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Aanmelden & prijsuitreiking 

In de Feesttent Feest tent of microwagen , 2460 Kasterlee 

 

Start/Aankomst 

Ter hoogte van de Microwagen Vorsel, 2460 Kasterlee 

Parking 

Deze is voorzien op een weide  

Parcours (3,4 km):  

 

NIET toegankelijk voor handbikes.  

Vorsel – Heultjens – Eersels – Kluis – Looiven – Bushagen - Vorsel 

 
Extra informatie:  

 

* Een hulppost van het Rode Kruis zal aanwezig zijn met een bemande ziekenwagen 

ter hoogte van de aankomstzone indien er zich noodgevallen zouden voordoen. 

 

*Het parcours is niet geschikt voor Handbikes 

 

 

 

 

 

 

Met steun van:  

 
 

 


