CYCLING VLAANDEREN - STARTRECHT WIELERWEDSTRIJDEN 2019
WIE MAG STARTEN IN WELKE INDIVIDUELE WEDSTRIJD?

Via
organisator

TYPE WEDSTRIJD

AFSTAND

1.12 - Criterium Elite zc/U23/BCP
Prijzen: 600 € (20)
700 € (20)

Max: 70 km

1.12A - ind.reg.wed.(120-140 km)
Elite zc/U23/BCP
Prijzen: 810 € (30)
1150 € (30)

*waarborg rugnummer en kaderplaatje

TOEGELATEN RENNERS



UIT WELKE PLOEGEN? – VOORWAARDEN?


Eliterenners zonder contract
Renners U23




120 – 140km

5 € + 5 €*



Amateurs en Masters met
vergunning Cycling Vlaanderen –
FCWB onder bepaalde voorwaarden

- Als er geen 1.18/1.18 open wedstrijd is in eigen
provincie
- Niet in kampioenschappen
- Geen dagvergunning

5 € + 5 €*+ 6 €**



WAOD onder bepaalde
voorwaarden

Als er geen 1.18/1.18 open wedstrijd of WAODwedstrijd is in eigen provincie
- Niet in kampioenschappen
- Geen dagvergunning
- Enkel 1.12B in eigen provincie!!

5 € + 5 €*+ 6 €**




Eliterenners zonder contract
Renners U23



5 € + 5 €*




**extra dagverzekering

Belgische en buitenlandse clubploegen
(met toelating van hun federatie)
Belgische continentale ploegen UCI
Belgische renners van buitenlandse
continentale teams (geen toelating nodig
van hun federatie)

BEDRAG
INSCHRIJVING***

Belgische en buitenlandse clubploegen
(met toelating van hun federatie)
Belgische continentale ploegen UCI
Belgische renners van buitenlandse
continentale teams (geen toelating nodig van
hun federatie)

MAX. #
DLN
35
(omloop
tss 800
en 1599
m)

50
(omloop
+1599m)

175

***In de regionale en nationale individuele en interclubwedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra
als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit. In de nationale rittenwedstrijden geldt dit per wedstrijddag.
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1.12B - ind.reg.wed.(100-120 km)
Elite zc/U23
Prijzen: 600 € (20)
700 € (20)

1.13 - U23
Prijzen: 600 € (20)
700 € (20)
Prijzen: 810 € (30)
1150 € (30)

1.12O
Prijzen: 2500 € (30)

*waarborg rugnummer en kaderplaatje

100 – 120km




Eliterenners zonder contract
Renners U23




Belgische en buitenlandse clubploegen
(met toelating van hun federatie)
Continentale renners (niet prof)
van CP2 (specialisatie)

5 € + 5 €*



Amateurs en Masters met vergunning
Cycling Vlaanderen – FCWB onder
bepaalde voorwaarden

- Als er geen 1.18/1.18 open wedstrijd is in eigen
provincie
- Niet in kampioenschappen
- Geen dagvergunning

5 € + 5 €*+ 6 €**



WAOD onder bepaalde voorwaarden

Als er geen 1.18/1.18 open wedstrijd of WAODwedstrijd is in eigen provincie
- Niet in kampioenschappen
- Geen dagvergunning
- Enkel 1.12B in eigen provincie!!

5 € + 5 €*+ 6 €**



Renners U23



100 – 120km


120 – 140km

Belgische en buitenlandse clubploegen
(met toelating van hun federatie)
Belgische continentale ploegen UCI
Belgische renners van buitenlandse contint.
teams (geen toelating nodig van federatie)

5 € + 5 €*



Amateurs en Masters met vergunning
Cycling Vlaanderen – FCWB onder
bepaalde voorwaarden

- Als er geen 1.18/1.18 open wedstrijd is in eigen
provincie
- Niet in kampioenschappen
- Geen dagvergunning

5 € + 5 €*+ 6 €**



WAOD onder bepaalde voorwaarden

Als er geen 1.18/1.18 open wedstrijd of WAODwedstrijd is in eigen provincie
- Niet in kampioenschappen
- Geen dagvergunning
- Enkel 1.12B in eigen provincie!!

5 € + 5 €*+ 6 €**



Eliterenners en U23 met contract



0€




Eliterenners zonder contract
Renners U23

GEEN renners van Worldtourploegen

175

175

175

120 - 140km

**extra dagverzekering

5 € + 5 €*

***In de regionale en nationale individuele en interclubwedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra
als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit. In de nationale rittenwedstrijden geldt dit per wedstrijddag.

CYCLING VLAANDEREN
STRANDLAAN 3 . 9000 GENT . T.09 321 90 20 - INFO@CYCLING.VLAANDEREN . WWW.CYCLING.VLAANDEREN

Elite Individueel
Prijzen: 5020 € (25)

1.14.3 – Juniores
Prijzen: 660 € (40)
500 € (40)

1.15A - NAT Dames – IND
Prijzen: 500 € (40)

1.15B - NAT Dames – IND
Prijzen: 400 € (40)

*waarborg rugnummer en kaderplaatje

Max. 180km

Max. 100km
t.e.m.
3e WE = 80km

Max. 100km

Max. 100km

**extra dagverzekering





Eliterenners met contract
Eliterenners zonder contract
Renners U23








Eliterenners zonder contract
Renners U23





Juniores



World Tourteams
Professionele continentale teams
Continentale teams

0€

Belgische clubs die deelnemen aan U23 Road
Series

Clubploegen (indien renner in bezit van
wildcard)
- Belgische renners
- Buitenlandse renners met toelating van de
buitenlandse federatie

5€

Dames elite

Op dagen dat er geen wedstrijd voor dames elite is

5 € + 5 €*



UCI-rensters en continentale ploegen

Buitenlandse renners met toelating van hun federatie

0 € + 5 €*



Alle andere Dames Elite

Buitenlandse renners met toelating van hun federatie

5 € + 5 €*



Dames Juniores

- Op dagen dat er geen wedstrijden voor
dames juniores zijn
- Buitenlandse renners met toelating van de
buitenlandse federatie

5 € + 5 €*



Dames Elites

Buitenlandse renners met toelating van hun
federatie

5 € + 5 €*



Dames Juniores



Dames masters

- Op dagen dat er geen wedstrijden voor
dames juniores zijn
- Buitenlandse renners met toelating
van de buitenlandse federatie

Buitenlandse renners met toelating van hun
federatie

5 € + 5 €*

175

150

175

175

5 € + 5 €*

5 € + 5 €*+ 6 €**

***In de regionale en nationale individuele en interclubwedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra
als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit. In de nationale rittenwedstrijden geldt dit per wedstrijddag.
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1.16 - Dames IND / Junioren + U17
Prijzen: 400 € (30 Dames Jeugd)
150 € (10 Meisjes U17)

Max. 80km




Meisjes U17
Dames juniores
(met eigen verzet)

- Buitenlandse renners met toelating
van de buitenlandse federatie

5 € + 5 €*

150

1.16AFW - Dames IND / Junioren + U17
/
Afwachtingswedstrijd
Prijzen: 400 € (30 Dames Jeugd)
150 € (10 Meisjes U17)

Max. 80km




Meisjes U17
Dames juniores
(met eigen verzet)

- Buitenlandse renners met toelating
van de buitenlandse federatie

5 € + 5 €*

150

1.16JA - Dames IND/Junioren/
Afwachtingswedstrijd
Prijzen: 275 € (30)

Max. 80km

- Buitenlandse renners met toelating
van de buitenlandse federatie

5 € + 5 €*

150

1.16N – Meisjes U17
Prijzen: 275 € (30)

Max. 70km



Meisjes U17

- Buitenlandse renners met toelating
van de buitenlandse federatie

5 € + 5 €*

120

1.16NA - Dames IND/Meisjes U17 /
Afwachtingswedstrijd
Prijzen: 275 € (30)

Max. 70km



Meisjes U17

- Buitenlandse renners met toelating
van de buitenlandse federatie

5 € + 5 €*

120

Dames junioren

ALGEMENE OPMERKING 1.16:
- Op dagen dat er GEEN wedstrijden zijn voor dames jeugd, mogen meisjes junioren starten bij de dames elite of de jongens U17. Meisjes U17 mogen dan starten bij de jongens U17 of de jongens
U15.
- Op dagen dat er WEL wedstrijden zijn voor dames jeugd, mogen meisjes junioren met een maximum van 5 wedstrijden per jaar en mits toestemming van hun provinciale voorzitter WPV toch
deelnemen aan een dames elite- of een U17 jongens-wedstrijd. De meisjes U17 mogen met een maximum van 5 wedstrijden per jaar en mits toestemming van hun provinciale voorzitter WPV
starten in een U17 jongens-wedstrijd.
1.17.3 – U17 (Nieuwelingen)
Prijzen: 500 € (40)
435 € (40)

*waarborg rugnummer en kaderplaatje

Max. 70km
t.e.m.
3e WE =
60km

**extra dagverzekering



Jongens U17

- Buitenlandse renners met toelating
van de buitenlandse federatie

5 € + 5 €*



Meisjes U17

- Op dagen dat er geen wedstrijden voor
meisjes U17 zijn
- Buitenlandse renners met toelating van
de buitenlandse federatie

5 € + 5 €*



Dames Juniores

- Op dagen dat er geen wedstrijden voor
dames junioren zijn
- Buitenlandse renners met toelating van
de buitenlandse federatie

120

5 € + 5 €*

***In de regionale en nationale individuele en interclubwedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra
als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit. In de nationale rittenwedstrijden geldt dit per wedstrijddag.
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1.18O - (Am./Mast./B.El.zc/B.U23)
Prijzen: 400 € (20)

80 – 100km



Amateurs en masters met vergunning
Cycling Vlaanderen – FCWB – WAOD
en buitenlandse vergunninghouders
Amateurs 19-29 jaar
Master A 30-39 jaar
Master B 40-49 jaar
Master C 50-en ouder




Eliterenners zonder contract
U23

5 € + 5 €*







1.18 - (Am./Mast.)
Prijzen: Amat
Mas A
Mas B
Mas C

60 – 80km



Amateurs en masters met vergunning
Cycling Vlaanderen – FCWB – WAOD
en buitenlandse vergunninghouders
Amateurs 19-29 jaar
Master A 30-39 jaar
Master B 40-49 jaar
Master C 50-en ouder



Niet-aangeslotenen of
FUN-vergunningen

100 € (10)
100 € (10)
100 € (10)
50 € (5)

*waarborg rugnummer en kaderplaatje

**extra dagverzekering

Niet-aangeslotenen of
FUN-vergunningen

Belgische clubs, die niet deelnemen aan de U23
Road Series
GEEN RENNERS CONTINENTALE PLOEGEN UCI
Andere buitenlandse clubploegen
(GEEN CONTINENTALE PLOEGEN UCI)

Met dagverzekering
(ook buitenlanders zonder vergunning)

5 € + 5 €*

5 € + 5 €*+ 10 €**
5 € + 5 €*

Met dagverzekering
(ook buitenlanders zonder vergunning)

150

150

5 € + 5 €*+ 10 €**

***In de regionale en nationale individuele en interclubwedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra
als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit. In de nationale rittenwedstrijden geldt dit per wedstrijddag.
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