KAMPIOENSCHAP
VAN WEST-VLAANDEREN
Gemeente Zedelgem
Zondag 05 juni 2022 om 9 uur
Ingericht door de Moubekevink Zedelgem, met
steun van de gemeente Zedelgem, provincie WestVlaanderen en A. Vi.Bo.

Inschrijving
De inschrijving vindt plaats in De Braambeier,
Loppemsestraat 14a, 8210 Zedelgem (ondergronds
parkeren is mogelijk).
Inschrijven kan op zaterdag 04 juni van 13u30 to
18u30 en op zondag 05 juni van 6u30 tot 8u.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1,5 EUR, waarvan de
helft naar de bloemen gaat. De bondskaart is
verplicht voor te leggen om het regelnummer eraan
te bevestigen. Alleen op vertoon van de
bondslidkaart met aangehecht regelnummer krijg
je toegang tot het parcours.

Reglement
Er wordt gespeeld volgens de reglementen van
A.Vi.Bo.

Speelterrein
Het parcours is gelegen op de N32 Brugge –
Torhout (Torhoutsesteenweg) en begint vanaf de
rotonde Zuidwege tot aan de rotonde Heidelberg
op het grondgebied Zedelgem. Deze zal volledig
afgesloten worden vanaf 6u30 tot 11u30 en kan
enkel betreden worden op vertoon van uw
bondslidkaart met aangehecht regelnummer.
Medewerkers worden toegelaten op vertoon van
hun badge.
Het verkeer wordt toegelaten in beide richtingen,
enkel inrijden via kop of staart van de reke. Er
wordt geen verkeer toegelaten vanuit de zijstraten.
Mogen we benadrukken dat er stapvoets gereden
dient te worden? Om de zetting rustig te laten
verlopen, worden er geen fietsers toegelaten op
het parcours, enkel voetgangers.
Het aantal liedjes wordt vermeld op de regel en op
de rijweg. Iedereen controleert zijn eigen regel op
het aantal liedjes, bij betwisting wordt gewacht op
de persoon die het aantal liedjes noteert.

Te verspelen prijzen
Er is 600 EUR vooruit + 1/2 inleg, in 3 reeksen van
150 prijzen gewaarborgd. Alle vogels die boven
250 liedjes behalen, buiten de toegekende prijzen,
krijgen hun inleg terug.

Te verspelen titels
- Algemene kampioen(e)
Trofee geschonken door A.Vi.Bo
Naturaprijs geschonken door Versele-Laga
- 1e Kampioen heren: 1e in de uitslag of 2e, indien
de algemene kampioen een heer is.
Trofee geschonken door de inrichters
Naturaprijs geschonken door Deli Nature
- 1e Kampioen vrouwen: 1e in de uitslag of 2e,
indien de algemene kampioen een vrouw is.
Trofee geschonken door de inrichters
Naturaprijs geschonken door Versele-Laga
- Jeugdkampioen: tot en met 18 jaar (geboortejaar
2004). 1e in de uitslag of 2e, indien de algemene
kampioen jeugd is.
Trofee geschonken door de schepen van Sport
Naturaprijs geschonken door Deli Nature
- 1e van het gewest Torhout: 1e man/vrouw van
het gewest Torhout
Trofee geschonken door de gewestvoorzitster
- 1e van groot-Zedelgem
Trofee geschonken door de burgemeester

Bloemen en geldprijs
De bloemen worden uitgedeeld vanaf 11u15 op
vertoon van de bondslidkaart, met aangehecht
regelnummer.
De geldprijzen worden achteraf bezorgd door de
gewestleider.

Klachten
Er worden geen klachten aanvaard na de zetting.
Iedereen controleert zijn eigen regel op het aantal
liedjes, bij betwisting wordt gewacht op de persoon
die het aantal liedjes noteert

Dank
Met dank aan alle sponsors, medewerkers,
A. Vi. Bo., de gemeente Zedelgem, politiezone Het
Houtsche, provincie West-Vlaanderen en
agentschap Wegen en Verkeer.
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Er kan in twee richtingen op het parcours gereden worden. Men kan echter enkel vanaf
het begin of het einde van het parcours op het speelterrein komen.
Wij vragen dan ook om stapvoets te rijden.
Parkeren gebeurt aan de andere kant van de weg, op het fietspad/de grasberm.

