Vul hier naam en datum organisatie in

Overal toiletten voorzien voor mannen en
vrouwen (start – bevoorradingen –
aankomstzone)
Op elke afstand is minstens 1 bevoorradingspost

M/V
OK

Classics

Labels

2 ster

1 ster

























-

voorzien
Er is voldoende parkeergelegenheid voorzien op
basis van het verwachte aantal deelnemers.
Er zijn voldoende gescheiden douches voor
dames en heren voorzien,









-

Er zijn voldoende gescheiden kleedkamers voor
dames en heren voorzien









-















-

Er is parkeerbegeleiding voorzien







-

Er worden minstens 3 verschillende afstanden
aangeboden binnen een discipline zodat
iedereen een uitdagende fietsbeleving kan
ervaren.
Er is EHBO voorzien bij start-, rust- en







-

















Bij MTB of VTT-organisaties is na afloop in de
aankomstzone een afspuitstand voorzien.
Er is bij start en aankomst een bewaakte
fietsparking voorzien















-

De gevaarlijke punten op het parcours worden
duidelijk aangegeven op het parcours door
duidelijke borden.









Op start-, rust- en aankomstplaatsen zijn
voldoende vuilbakken voorzien.









Gevaarlijke oversteekplaatsen worden
opgevolgd door een signaalgever.



-

Op een bevoorradingspost wordt isotone
sportdrank, water en vetvrije, energierijke
voeding
voorzien.
Er is signalisatie
voorzien die deelnemers naar
de startplaats en naar de parking leidt.

aankomstplaatsen.
Er is technische bijstand voorzien gedurende de
tijdsduur van de organisatie. Een noodnummer
wordt meegegeven aan de deelnemers.



-

Blauw: M/V OK LOGO
Classics ( 5 euro of meer )
Labels (5 euro)
2 ster organisatie (4 EURO )
1 ster organisatie (3 EURO)
Eén ster:
Het is de bedoeling dat voor zowel voor de VTT als de cyclotocht een evenwaardige bevoorrading wordt gegeven, drank, fruit enz inbegrepen. De
bevoorrading moet net als de vtt in een natuurlijke omgeving gebeuren, liefst en indien mogelijk op dezelfde plaats als de vtt bevoorrading.
Er moet een toilet worden voorzien voor de deelnemers, ook in de bevoorradingszone.

Kandidaturen kunnen tot 1 november worden aangevraagd bij de secretaris.
Naam organisatie:
Club:
Datum:
Verantwoordelijke: (naam gsm)

