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5.1.024 B

Alle nieuwe kunstmatige hindernissen, uitgezonderd deze beschreven in de UCI
reglementen, met name artikels 5.1.023 tot en met 5.1.025 (planken, trappen, zandbak,
boomstammen) dienen minimaal 2 maanden voorafgaand aan de wedstrijd ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de nationale commissie veldrijden. Dit gebeurt
door middel van een dossier dat de volgende elementen bevat : beschrijving van de
hindernis, tekening met afmetingen; foto’s; risico- en veiligheidsanalyse.
De week voorafgaand aan de wedstrijd volgt een keuring van de praktische installatie
door een technisch afgevaardigde aangeduid door Belgian Cyling. Deze kan de
installatie in samenspraak met de commissie veldrijden alsnog laten verwijderen indien
de organisator zich niet houdt aan de vooraf vastgelegde afspraken.

5.1.034 B

Voor internationale wedstrijden moet de organisator acht hogedrukreinigers ter
beschikking stellen in de materiaalpost.
Individuele hogedrukreinigers zijn verboden in de materiaalposten tijdens deze
wedstrijden.
Hoofdstuk IV : BIJKOMENDE NATIONALE REGLEMENTEN VELDRIJDEN

105.4.001

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN EN NATIONALE WEDSTRIJDEN
De geselecteerden aan de nationale kampioenschappen worden per categorie bepaald
door de Veldritcommissie. Om redenen van veiligheid en om het sportieve verloop van
het Belgisch kampioenschap te waarborgen, wordt beslist om het maximum aantal
deelnemers per categorie te beperken tot 70.
De weerhouden kandidaten zijn de eerste 70 die hun kandidatuur hebben gesteld
binnen de gestelde termijn en die het beste geklasseerd staan in de Belgische (of UCI) ranking, zijnde een objectief sportief selectiecriterium.
De startorde zal bepaald worden volgens hierna vermelde chronologische volgorde:
a) renners met UCI-punten (Elites, U23, juniores en Vrouwen), in dalende volgorde;
b) renners volgens het Belgische klassement van de respectievelijke categorieën, in
dalende volgorde;
c) niet geklasseerde renners, per lottrekking.
Het Belgische klassement neemt een aanvang van bij de eerste publicatie ervan op de
website www.belgiancycling.be, Dit klassement wordt regelmatig geüpdate en
gepubliceerd op de voormelde website en enkel de laatst gepubliceerde versie wordt in
aanmerking genomen.
De startorde tijdens het nationaal kampioenschap voor Nieuwelingen en Aspiranten zal
bepaald worden per lottrekking, volgens hierna vermelde procedure bij het afhalen van
het rugnummer:
1) Alle renners die tijdens het huidige veldritseizoen minimaal 1 officiële wedstrijd
hebben gewonnen van Cycling Vlaanderen, FCWB of Belgian Cycling tot op de
uiterste datum van kandidatuurstelling en die tijdig hun inschrijvingsmodaliteiten
vervulden op de dag van de wedstrijd;
2) Alle andere renners;
3) Alle renners die niet tijdig hun inschrijvingsmodaliteiten vervulden op de dag van de
wedstrijd.
In alle andere wedstrijden voor Nieuwelingen en Aspiranten zal de lottrekking bepaald
worden bij het afhalen van het rugnummer als volgt:
1) Alle renners die tijdig hun inschrijvingsmodaliteiten vervulden op de dag van de
wedstrijd;
2) Alle renners die niet tijdig hun inschrijvingsmodaliteiten vervulden op de dag van de
wedstrijd.
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Badges voor mecaniciens en verzorgers per renner:
De bedoeling van het afleveren van badges voor mecaniciens en verzorgers is enkel
ten behoeve van zg. “A”-renners (Elites met en zonder contract en U23), niet andere
categorieën. De badges worden afgeleverd samen met de rennersvergunning en op
naam van de renner, die de verantwoordelijkheid krijgt inzake de behandeling en
uitlening ervan.
Wat de badges van de teammanagers betreft: dit geldt enkel voor de UCI cyclo-cross
teams.
BK-programma:
Cf. de afspraken die hierover gemaakt zijn, ziet het BK-programma er uit als volgt:
zaterdag
10:00’u: verkenning omloop
12:00’u: Heren nieuwelingen 1ste-jaars + Dames Nieuwelingen (30 min.)
12:45’u: verkenning omloop
13:30’u: Heren nieuwelingen 2de-jaars (30 min.)
15:00’u: Heren junioren (40 min.)
zondag
9:00’u: verkenning omloop
11:00’u: Heren U23 (50 min.)
12:00’u: verkenning omloop
13:40’u: Dames Juniores - Dames U23 & Dames Elite (40-50 min.)
15:00’u: Elites met contract en Elites zonder contract
15:01’u: Elites zonder contract
Op vraag van de crossploegen zelf zullen de U23-renners die een profstatuut hebben
ook moeten deelnemen aan het BK voor Elites m/c.
BK-programma Amateurs, Masters en Aspiranten:
Startuur
10:00’u
10:45’u
11:30’u
12:30’u
12:31’u
13:45’u
13:46’u
15:00’u

Categorie
Aspiranten Meisjes
Aspiranten Jongens 12 jaar
Aspiranten Jongens 13 jaar
Masters B
Masters C
Amateurs
Masters A
Aspiranten Jongens 14 jaar

Duur
20’
20’
22’
40’
40’
40’
40’
25’

Twee parcoursen dienen voorgesteld te worden: een voor de Masters en Amateurs van
max. 2,5 km en een voor de Aspiranten van max. 1,5 km.
De Belgische veldritkampioenschappen voor Amateurs, Masters en Aspiranten vinden
steeds plaats op de eerste zondag van december. Op die dag zijn er geen organisaties
toegelaten voor de betrokken categorieën.
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Nationale ranking
De nationale cyclo-crossranking is een algemeen klassement waarbij er punten
toegekend worden aan de eerste 25 renners in een Belgische cyclocrosswedstrijd. Er
is een ranking voor Elite/U23, dames, juniores, nieuwelingen en amateurs/masters.
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Deze klassementen worden gebruikt om de startorde van de renners te bepalen.
behalve bij de nieuwelingen.
In het begin van het veldritseizoen zal de startorde in elke categorie bepaald worden
door lottrekking, behalve in UCI-wedstrijden. Vanaf het derde weekend van september
wordt enkel de nationale ranking in aanmerking genomen voor het bepalen van de
startorde, behalve in UCI-wedstrijden.
Wat de puntenverdeling betreft zijn er drie barema's:
Puntenbarema 1 (punten eerste 25 renners):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
60 30 28 26 24 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Het eerste barema wordt gebruikt bij alle wedstrijden voor dames, juniores,
nieuwelingen en amateurs/maters behalve internationale crossen en de nationale
kampioenschappen.
Puntenbarema 2 (punten eerste 25 renners):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
120 60 50 48 44 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
Het tweede barema (dubbele punten) wordt gebruikt bij alle internationale crossen en
bij de nationale kampioenschappen.
Puntenbarema 3 (punten eerste 25 renners):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
40 30 28 26 24 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Het derde barema wordt gebruikt bij alle B-crossen.
Bij gelijkheid van punten wordt er rekening gehouden met in volgorde van belang:
- de best gereden uitslag van de renner
- het aantal keren dat de renner die uitslag reed
- de tweede best gereden uitslag van de renner
- het aantal keren dat de renner die uitslag reed
- de derde best gereden uitslag van de renner
- het aantal keren dat de renner die uitslag reed
- het aantal gereden wedstrijden waarin de renner punten behaalde

