AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE
OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO
BLOSO-CENTRUM BRUGGE
HUISHOUDELIJK REGLEMENT WIELERBAAN PATRICK SERCU

1.

De ‘Wielerbaan Patrick Sercu’ in het Bloso-centrum Brugge wordt beheerd door het
Agentschap voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie Bloso. Het
complex bestaat uit een wielerbaan van 333,33 m, een skeelerpiste van 250 m en een
omnisportterrein op het middenplein (2 basketbalterreinen, 2 volleybalterreinen en 1
polyvalent grasveld).

2. De accommodaties zijn alle dagen geopend van 8 uur tot zonsondergang, op zon- en
feestdagen tot 17 uur. Het gebruik gebeurt volgens het opgestelde uurrooster dat ter
plaatste kan geraadpleegd worden of via www.bloso.be.
3. De ‘Wielerbaan Patrick Sercu’ is enkel toegankelijk voor: - gebruikers die de vastgestelde
gebruiksvergoeding betalen gedurende de tijd waarvoor de vergoeding geldt - toeschouwers
bij wedstrijden waarvoor een vergunning werd toegekend en enkel op de voor hen voorziene
plaatsen - Bloso-personeelsleden belast met een opdracht op of rond de wielerbaan.
4. De wielerbaan, de skeelerpiste en het omnisportterrein kunnen uit veiligheidsoverwegingen
niet terzelfder tijd gebruikt worden voor verschillende activiteiten.
5.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden kan het Bloso het complex geheel of gedeeltelijk
tijdelijk sluiten.

6. De wielerbaan en de skeelerpiste worden enkel gebruikt met aangepast materiaal en met de
vereiste veiligheidsvoorzieningen.
Voor de wielerbaan: baanfiets of koersfiets in goede staat en een gehomologeerde fietshelm.
Koersfietsen en baanfietsen worden niet op hetzelfde moment op de wielerbaan toegelaten.
Voor de skeelerpiste: helm, pols-, knie- en elleboogbeschermers voor de individuele
gebruikers. Voor leden van skeelerclubs die in clubverband gebruikmaken van de piste wordt
het dragen van deze beschermingsmiddelen sterk aangeraden. Indien zij de skeelerpiste
gebruiken zonder deze beschermingsmiddelen gebeurt dit op eigen verantwoordelijkheid.
7. Het maximumaantal renners dat terzelfder tijd wordt toegelaten op de wielerbaan bedraagt
120. Indien nodig kunnen renners geweigerd worden of van de wielerbaan gehaald worden.
8. Op de wielerbaan is het niet toegelaten:
 Te fietsen bij nat wegdek.
 Stil te staan met de fiets of bruuske bewegingen te maken.
 Gemotoriseerde voertuigen te gebruiken, met uitzondering van derny’s tijdens
trainingen.
 Skateboards te gebruiken.
 Te fietsen met drinkbussen.

 Te fietsen met oordoppen.
Er wordt steeds tegen de wijzers van het uurwerk in gefietst.
9. Op de skeelerpiste is het niet toegelaten:
 gemotoriseerde voertuigen te gebruiken
 te skeeleren met oordoppen. De skeelerpiste wordt steeds tegen de wijzers van het
uurwerk in gebruikt.
10. Gehuurd materiaal dient in dezelfde staat terugbezorgd te worden. Bij beschadiging zal het
bedrag van de herstelling of vervanging aangerekend worden.
11. Het algemeen huishoudelijk reglement van het Bloso-centrum Brugge is integraal van
toepassing.
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