Belgisch kampioenschap – Heren en Dames Elite
Anzegem – 22 september 2020
1. Toestand.
Het BK op de weg voor Heren en Dames Elite was normaal gepland op zondag 21 juni 2020.
Door de opgelegde maatregelen van de Bestuurlijke Overheden betreffende het Covid 19
virus kon het Bk niet worden verreden.
In overleg met de Gemeente Anzegem, Belgian Cycling en onze organisatie VZW Anzegem
Cycling werd beslist het BK te laten doorgaan op Dinsdag 22 september 2020.
2. Wedstrijden.
Het BK omhelst 2 wedstrijden, een eerste wedstrijd voor Dames Elite, en een tweede
wedstrijd, het BK voor Heren Elite genoemd BK Halle Anzegem.
Start en Aankomst Dames Elite : Ingooigem – gebouwen Escolys – Heirbaan
Start Heren Elite : Halle
Aankomst Heren Elite : Ingooigem – gebouwen Escolys - Heirbaan
3. Dames Elite.
Het BK voor Dames Elite wordt verreden op een open plaatselijk parcours te Anzegem.
7 ronden van 18.8 km
Totale afstand : 131.6 km
Per plaatselijke ronden 2 x beklimming Tiegem Berg : eerste keer via Schernaai, tweede keer
via Kapellestraat
Start om 09.30 uur aan de gebouwen van Escolys – Ingooigem – Heirbaan
Aankomst voorzien tussen 12.45 uur en 13.00 uur
GPX file : https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/6712277/fietsroute/bk-2020plaatselijke-omloop
4. Heren Elite – BK Halle Anzegem.
Het BK Halle Anzegem voor Heren Elite wort verreden tussen Halle en Anzegem.
Totale afstand : 235.8 km
1. Rit in lijn van 104.2 km met doortochten o.a. in de gemeenten Geraardsbergen,
Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Waregem, Deerlijk en Zwevegem
2. Zeven plaatselijke ronden van 18.8 km
3. Per plaatselijke ronden 2 x beklimming Tiegem Berg : eerste keer via Schernaai, tweede
keer via Kapellestraat
Start te Halle Grote Markt om 12.00 u
Aankomst voorzien tussen 17.15 uur en 17.45 uur.
GPX file: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7812316/fietsroute/bk-halleanzegem
5. P.P.O – Parkings.
P.P.O 1 = E17 afrit 5 Waregem voor alle VIP s , Pers, Teams ….
P.P.O 2 = E17 afrit 4 Deerlijk = enkel voor de teambussen die van Halle komen na de start van
de Heren Elite, worden doorverwezen naar de onverharde parking van Molecule , enkel
teambussen met doorgangsbewijs van BC.
Parkings:
1. Parking site Escolys (achterkant gebouw)
2. Parking gelegen aan de Groenstraat met de Razenheedstraat
3. Parkings gelegen aan de Groenstraat met de Brandgatstraat

4. Parking De Voerman gelegen langs de Vihtsesteenweg
5. Parking Groene Duivels – Klijtberg
6. Parking Waregemstraat (als er ook VIP gebeuren in de gebouwen van Steeno is)
6. Veiligheid.
1. PZ Mira voorziet ordedienst voor beide BK’s = ok
2. Federale Politie staat in voor begeleiding van de wedstrijd BK Halle – Anzegem = ok
3. Inzet van mobiele seingevers in de wedsstrijd BK Halle Anzegem = ok
4. Inzet van seingevers plaatselijk parcours = ok
5. Inzet van seingevers aanloop Halle Anzegem = ok
6. Rode Kruis posten in koers , en vaste post buiten de koers
Op de kritieke punten langs het parcours worden nadars geplaatst.
Verder zullen we via de media kanalen de mensen ontmoedigen om naar het BK te Anzegem
af te zakken. De toeschouwers langs het parcours (bewoners….en bubbels) zullen worden
gemotiveerd om het mondmasker te dragen.
Voor wat het plaatselijk parcours betreft zijn alle namen van de seingevers zo goed als
gekend.
Voor wat betreft de rit in lijn tussen Halle en Anzegem hebben al meerdere gemeenten een
gunstige vergunning afgeleverd. Hebben al mondeling laten weten dat er geen problemen
zouden zijn voor het afleveren van de vergunning. Met de lijsten voor de inzet van de
seingevers per gemeente zijn we in volle voorbereiding.
7. Instellen No-public zones.
Op de kritieke plaatsen langs het parcours zullen No-public zones worden ingesteld.
- Tiegem Berg
- Schernaai
- Bomstraat
Een volledige opsomming wordt eerstdaags opgemaakt.
8. Bijlagen:
1. Plaatselijk parcours te Anzegem – ronde van 18.8 km
2. Wegwijzer en uurrooster Dames Elite
3. Wegwijzer en uurrooster Heren Elite
Eric Demets – Cel organisatie
Vzw Anzegem Cycling

