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201. ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT
JEUGDREGLEMENTERING
De reglementering (voor de categorieën U8, U12, U15, U17 en junioren) van Cycling Vlaanderen is
opgenomen in de Cycling Vlaanderen jeugdgids:
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/CYV_Jeugdgids2020_Versie171219_Web.pdf
REGIONALE REGLEMENTERING CYCLING VLAANDEREN
De regionale reglementering van Cycling Vlaanderen is terug te vinden via:
https://cycling.vlaanderen/downloads/reglementen
INFORMATIE PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN CYCLING VLAANDEREN

ARTIKEL 201.1 DEFINITIE PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN
Een provinciaal kampioenschap (PK) is een wedstrijd, regulier ingeschreven op de kalender van
Cycling Vlaanderen die georganiseerd wordt onder toezicht van de provinciale afdelingen van
Cycling Vlaanderen, waarbij de titel van provinciaal kampioen wordt toegekend in een bepaalde
discipline of aan een bepaald onderdeel binnen deze discipline. Een provinciaal kampioenschap kan
georganiseerd worden voor renners/rensters vanaf 12 jaar (U15).
ARTIKEL 201.2 WAAR RIJD IK MIJN PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP?
a.
b.
c.
d.

Woon je in Vlaanderen? Dan rijd je het PK waar je woonachtig bent.
Woon je in Brussel? Dan rijd je het PK in Vlaams-Brabant.
Woon je in Wallonië? Dan rijd je het PK waar je club gezeteld is.
Heb je een vergunning afgeleverd door Belgian Cycling en ben je woonachtig in Vlaanderen
of Brussel? Dan rijd je het PK waar je woonachtig bent.

Extra aandachtspunten
e. Een buitenlander die niet woonachtig is in Vlaanderen kan niet deelnemen aan het PK.
f. Een Waalse renner die aansluit bij een Cycling Vlaanderen-club kan dus meedoen aan het PK
waar de club gevestigd is.
g. Een Vlaamse renner die aansluit bij een FCWB-club kan dus geen PK rijden in Vlaanderen,
wel in Wallonië.
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ARTIKEL 201.3 VOOR WELKE CATEGORIEËN IS HET PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP
VERPLICHT?
Wegwielrennen
a. U17
b. Junioren
c. Elite 2 (elite zonder contract)
d. U23
De provinciale kampioenschappen wegwielrennen zijn enkel verplicht voor renners/rensters die in
aanmerking komen voor de desbetreffende provinciale titel en wanneer het provinciaal
kampioenschap op een vooraf vastgelegde datum plaatsvindt. Bij wedstrijden op een niet vooraf
vastgelegde datum is de deelname aan het kampioenschap niet verplicht.
Specifieke regel wegwielrennen: Het provinciaal kampioenschap is verplicht voor bovenstaande
doelgroep als desbetreffende renners als hoofdactiviteit wegwielrennen hebben gekozen bij de
vergunningsaanvraag.
ARTIKEL 201.4 VOOR WELKE CATEGORIEËN IS HET PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP NIET
VERPLICHT?
Wegwielrennen
a. U15
b. Elite 3 (amateurs)
c. Masters
d. U23 renners die voldoen aan onderstaande voorwaarden:
I.
Selectie nationale federatie voor deelname aan een manche van de Nations Cup.
II.
Deelname aan een internationale clubwedstrijd van minstens niveau 1.2 of 2.2.
Let wel: de provinciale voorzitter WPV (weg-piste-veld) kiest welke renners deze uitzondering
krijgen. Per provinciale afdeling kunnen er 6 renners een wildcard krijgen voor deze uitzondering.
Een vraag tot uitzondering mag je richten naar de provinciale voorzitter van de provincie en de
discipline waar je het kampioenschap moet rijden.
Een overzicht van de provinciale voorzitters vind je op onze website:
https://cycling.vlaanderen/over-ons/contacteer-ons/provinciale-contacten
Let wel: behoor je tot bovenstaande doelgroep dan ben je niet verplicht om deel te nemen aan
een provinciaal kampioenschap. Wel kan je in het desbetreffende weekend niet deelnemen aan
een andere wedstrijd in deze discipline.
Het provinciaal kampioenschap tijdrijden is voor geen enkel lid van Cycling Vlaanderen verplicht.
Veldrijden
In het veldrijden is het provinciaal kampioenschap voor geen enkel lid van Cycling Vlaanderen
verplicht.
Baanwielrennen
In het baanwielrennen is het provinciaal kampioenschap voor geen enkel lid van Cycling Vlaanderen
verplicht.
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Mountainbiken
In het mountainbiken is het provinciaal kampioenschap voor geen enkel lid van Cycling Vlaanderen
verplicht.
BMX
In het BMX’en is het provinciaal kampioenschap voor geen enkel lid van Cycling Vlaanderen verplicht.
ARTIKEL 201.5 IK KAN NIET DEELNEMEN AAN HET PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP . WAT
NU?
Ondanks dat bepaalde provinciale kampioenschappen verplicht zijn, kan overmacht er soms voor
zorgen dat je toch niet kan deelnemen. Wat moet je doen? En wat is een geldige reden voor Cycling
Vlaanderen?
a. Deelname internationale wedstrijden – zie 201.4
b. Familiegebeurtenissen
c. Ziekte/blessure
Bij één van bovenstaande redenen, laat je dit voor aanvang van het kampioenschap weten aan de
voorzitter van de provincie en discipline waar je moet deelnemen. Meer info:
https://cycling.vlaanderen/over-ons/contacteer-ons/provinciale-contacten
Heb je geen geldige reden of laat je niets weten? Dan zal Cycling Vlaanderen een sanctie verbinden
aan de niet-deelname. Meer info hierover kan je vinden via:
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/2019_STRAFFENBAREMA.pdf
ARTIKEL 201.6 WIE KAN PROVINCIAAL KAMPIOEN WORDEN?
Om provinciaal kampioen te worden, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:
a. Je moet woonachtig zijn in België.
b. Je moet vergunninghouder zijn van een Cycling Vlaanderen of Belgian Cycling vergunning.
c. Je moet een minimumleeftijd hebben van 12 jaar (kalenderleeftijd).
d.
ARTIKEL 201.7 UITREIKEN VAN EEN KAMPIOENSTRUI
De provinciale afdeling reikt voor elk te rijden provinciale titel in de disciplines weg, veld, piste en
mountainbike een kampioenstrui uit.
In de discipline BMX zijn er geen provinciale kampioenstruien.
Er is geen minimaal aantal deelnemers nodig om een provinciale kampioenstrui uit te reiken.
ARTIKEL 201.8 OPMAAK PROVINCIALE KAMPIOENSTRUI
De trui van provinciaal kampioen dient voor alle disciplines dezelfde opmaak te hebben qua
kleurenpatroon en algemene lay-out. Een kampioenstrui bedrukt met clubsponsors moet eerst
goedgekeurd worden door Cycling Vlaanderen: https://cycling.vlaanderen/over-ons/contacteerons/provinciale-contacten
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ARTIKEL 201.9 HET DRAGEN VAN EEN PROVINCIALE KAMPIOENSTRUI
Het dragen van de provinciale kampioenstrui is niet verplicht.
Het dragen van een provinciale trui is niet toegelaten in wedstrijden op de internationale (UCI)
kalender.
Het dragen van de provinciale kampioenstrui is enkel toegelaten in de discipline waarin de titel werd
behaald. Indien het volgende seizoen geen kampioenschap in die discipline, specialiteit en categorie
zou georganiseerd worden kan de uittredende kampioen de trui dragen tot uiterlijk aan het einde
van dit volgende seizoen.
ARTIKEL 201.10 ORGANISEREN VAN EEN PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP
Een provinciaal kampioenschap kan enkel georganiseerd worden mits toestemming van de
provinciale afdelingen van Cycling Vlaanderen.
Elke provinciale afdeling bepaalt welke kampioenschappen er in de provincie worden georganiseerd
en bepaalt eveneens de organisatievoorwaarden (lastenboek) waaraan de organisator dient te
voldoen.
De datum waarop een kampioenschap wordt georganiseerd wordt bepaald door de Provinciale
afdeling, op voorwaarde dat deze data passen binnen de internationale, nationale of regionale
kalender. Voor sommige kampioenschappen worden de data bepaald door Belgian Cycling of Cycling
Vlaanderen en dienen de kampioenschappen in alle provincies op deze data door te gaan.
Wanneer een kampioenschap in de provincie niet kan doorgaan op een door Belgian Cycling of
Cycling Vlaanderen vast bepaalde datum, kan de provinciale afdeling dit kampioenschap laten
doorgaan op een andere datum. In dit geval dient dit kampioenschap gereden te worden volgens de
open formule (= deelname toegelaten van renners die niet in aanmerking komen voor de provinciale
titel) en vervalt het verplichte karakter.
Wanneer de provinciale kampioenschappen (vaste datum) gepland staan voor een bepaalde
categorie en de provinciale afdeling het kampioenschap niet aanbesteed krijgt, kan er in de
desbetreffende provincie geen andere wedstrijd georganiseerd worden voor de desbetreffende
categorie. Als het kampioenschap aanbesteed is, is dit wel mogelijk.
ARTIKEL 201.11 VOLGEN TIJDENS EEN PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP
Er mogen geen clubwagens volgen tijdens provinciale kampioenschappen voor U17.
INFORMATIE KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN

ARTIKEL 201.12 DEFINITIE KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN
Een Kampioenschap van Vlaanderen is een wedstrijd, regulier ingeschreven op de kalender van
Cycling Vlaanderen, die georganiseerd wordt onder toezicht van Cycling Vlaanderen, waarbij de titel
van Kampioen van Vlaanderen wordt toegekend in een bepaalde discipline of aan een bepaald
onderdeel binnen deze discipline.
ARTIKEL 201.13 WIE KAN KAMPIOEN VAN VLAANDEREN WORDEN?
De titel van Kampioen van Vlaanderen kan behaald worden door renners die een vergunning van
Cycling Vlaanderen hebben en door een eventuele selectie aangeduid worden.
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Een kampioenschap kan gereden
worden volgens de open formule of de
gesloten formule. Ingeval de open formule wordt gebruikt, is deelname van renners die niet in
aanmerking kunnen komen voor

het behalen van de titel toegestaan en ongelimiteerd. Ingeval de gesloten formule wordt gebruikt, is
deelname enkel toegestaan aan renners die in aanmerking komen voor de titel.
ARTIKEL 201.14 UITREIKEN VAN EEN KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN TRUI
Cycling Vlaanderen reikt voor elk te rijden kampioenschap van Vlaanderen een kampioenstrui uit.
Er is geen minimaal aantal deelnemers nodig om een Vlaamse kampioenstrui uit te reiken.
ARTIKEL 201.15 OPMAAK KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN TRUI
De trui van kampioen van Vlaanderen dient voor alle disciplines hetzelfde uitzicht te hebben qua
kleurenpatroon en algemene lay-out. Een kampioenstrui bedrukt met clubsponsors moet eerst
goedgekeurd worden door Cycling Vlaanderen (massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen).
ARTIKEL 201.16 HET DRAGEN VAN EEN KAMPIOENSTRUI VAN VLAANDEREN
Het dragen van de Vlaamse kampioenstrui is niet verplicht.
Het dragen van de Vlaamse trui is niet toegelaten in wedstrijden op de internationale (UCI) kalender.
Het dragen van de Vlaamse kampioenstrui is enkel toegelaten in de discipline waarin de titel werd
behaald. Indien het volgende seizoen geen kampioenschap in die discipline, specialiteit en categorie
zou georganiseerd worden kan de uittredende kampioen de trui dragen tot uiterlijk aan het einde
van dit volgende seizoen.
EXTRA AANDACHTSPUNTEN
Renners/rensters die tot een selectie behoren voor het Kampioenschap van Vlaanderen of een
Belgisch Kampioenschap mogen een dag voor het Kampioenschap van Vlaanderen of het Belgisch
Kampioenschap niet deelnemen aan wedstrijden.
Meer info over de kampioenschappen van Vlaanderen? Bekijk dan zeker even de info via
onderstaande link: www.cycling.vlaanderen/competitie/kampioenschap-van-vlaanderen
INFORMATIE BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN
Meer info over de Belgische kampioenschappen? Bekijk dan zeker even de info via onderstaande
link: www.belgiancycling.be
INFORMATIE ORGANISATOREN

ARTIKEL 201.17 SCHRAPPEN VAN WEDSTRIJDEN
In geval van overmacht, heeft een voorzitter van de provinciale commissie weg-piste-veldrijden, de
Vlaamse wegcommissie of een college van officials het recht een wedstrijd te schrappen.
Een organisator moet afzien van het laten doorgaan van een wedstrijd indien er zich minder dan 10
renners komen aanbieden voor de start.
In geval van schrapping door onvoldoende deelnemers of door elke andere reden die buiten de
verantwoordelijkheid ligt van de organisator en waarover de Vlaamse disciplinecommissie zal
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uitspraak doen over de gegrondheid,
moeten de verplaatsingsonkosten niet
terugbetaald worden aan de renners.
Indien de wedstrijden werden betaald en de volgbewijzen en verzekeringsattest reeds werden
afgeleverd zal volgend bedrag worden afgetrokken bij de terugbetaling van de
organisatievergunning:
• Regionale wedstrijden → €50,00
• Nationale wedstrijden → €100
• UCI-wedstrijden junioren → €100
• UCI-wedstrijden → €500
Indien de wedstrijd werd afgelast voor de aflevering van volgbewijzen of verzekeringsattest volledige
terugbetaling.
ARTIKEL 201.18 TOEGANG WEDSTRIJDEN
De organisator zal een accreditatie en een gratis toegang verlenen aan de leden van de provinciale,
regionale, federale organen en van de UCI.
Het hebben van een vergunning impliceert geenszins dat de houder ervan gratis toegang heeft tot
competities en manifestaties die georganiseerd worden door Belgian Cycling-Cycling VlaanderenFCWB.
Op vertoon van hun lidkaart van het lopende jaar, genieten de leden van Belgian Cycling-Cycling
Vlaanderen-FCWB van een vermindering bij wielerwedstrijden waarvoor een toegangsprijs wordt
gevraagd.

Deze verminderingen moeten vermeld worden op ieder document met de aankondiging van het
evenement.
• Minimum €0,50 wanneer de ingangsprijs minder dan €5,00 bedraagt.
• Minimum €1,00 wanneer de ingangsprijs € 5,00 tot €10,00 bedraagt.
• Minimum €2,00 wanneer de ingangsprijs hoger ligt dan €10,00 met de mogelijkheid een
supplement te betalen om toegang te krijgen tot betere plaatsen.
Deze regel is niet van toepassing voor Wereldkampioenschappen of Europese Kampioenschappen die
in België worden verreden. Deze verminderingen moeten vermeld worden op ieder document met
de aankondiging van het evenement.
DEELNEMEN IN HET BUITENLAND

ARTIKEL 201.19 AANVRAAG DEELNAME BUITENLANDSE WEDSTRIJD
Elke renner, uitgezonderd een eliterenner met contract, elite 3, master of funklasser, die aan een
wedstrijd wil deelnemen in het buitenland, moet hiervoor een toelating vragen. Deze toelating kan
via het formulier die terug te vinden is op de website van Cycling Vlaanderen.
De aanvraag moet minstens acht dagen voor de wedstrijd gebeuren.
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Met de toelating kan je je aanbieden
aan de inschrijving van de wedstrijd in
het buitenland. Dit is voor die organisator/federatie een bewijs dat je verzekering in orde is en dat je
officieel mag deelnemen aan de wedstrijd.
Bovendien is het zo dat U17, junioren, U23 en elite 2 een vergunning aan een verminderde prijs
krijgen. Per wedstrijd betalen ze een bijdrage om dit te compenseren. Voor een wedstrijd in het
buitenland dient 5 EUR (weg-piste-veld) of 3 EUR (MTB-BMX) betaald te worden.

WEGWERPZONE

ARTIKEL 201.20 – WEGWEROPZONE
De organisator dient duidelijk op zijn parcours de wegwerpzone aan te duiden via signalisatieborden.
De wegwerpzone is een geografische zone, langs de rand van het parcours, waar specifieke
maatregelen van toepassing kunnen zijn. Enkel in deze zone mag door de deelnemende renners afval
weggeworpen worden. In deze zone is de organisator verantwoordelijk voor het inzamelen van dit
afval.
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202. WEGWIELRENNEN
De regionale reglementering van Cycling Vlaanderen is terug te vinden via:
https://cycling.vlaanderen/downloads/reglementen
ARTIKEL 202.1 KALENDERVOORSCHRIFTEN
Voor alle wedstrijden moet het bedrag van de organisatievergunning betaald worden binnen de
15 dagen na de bevestiging van de wedstrijd.
In geval van niet-betaling binnen de voorziene termijn, kan de voorzitter van de provinciale
commissie weg-piste-veldrijden de datum terug vrijmaken.
ARTIKEL 202.1.1 – Categorie-indeling
De Vlaamse commissie weg-piste-veldrijden maakt de kalender op voor individuele
wedstrijden/proeven voor:
ELITE 2
U15
ELITE 3
U12
MASTERS
VROUWEN ELITE
U23
MEISJES JUNIOREN
JUNIOREN
MEISJES U17
U17
FUNWEDSTRIJDEN
ARTIKEL 202.1.2 – Aanvraagformaliteiten
De organisatoren moeten hun aanvraag sturen naar de voorzitter van de provinciale commissie
WPV van hun afdeling
• Weg-Piste: voor 1 november van het jaar voorafgaand aan de datum van de wedstrijd
• Veld: voor 1 februari van het seizoen voorafgaand aan de datum van de wedstrijd
Contactgegevens provinciale verantwoordelijken: https://cycling.vlaanderen/over-ons/contacteerons/provinciale-contacten
ARTIKEL 202.2 TOEGELATEN WEDSTRIJDEN:
Er mogen geen wedstrijden van dezelfde categorie georganiseerd worden op één dag in een straal
van 15 km.
In de verlofperiode (zijnde de kerst- en paasvakantie en het grote verlof vanaf de laatste woensdag
van juni tot einde augustus) mogen er elke dag wedstrijden georganiseerd worden voor U17 en
juniores, echter niet op de dag dat er in dezelfde categorie in de provincie een pistemeeting is.
Artikel 202.2.1 – Welke club mag organiseren?
Een organiserende club aangesloten bij Cycling Vlaanderen kan wedstrijden organiseren in:
1. De gemeente/stad waar de club is gevestigd.
2. Een andere gemeente/stad waar de organiserende club niet is gevestigd maar waar er geen
andere organiserende club is gezeteld.
3. Een andere gemeente/stad waar de organiserende club niet is gevestigd maar waar er wel
een andere organiserende club is gezeteld en deze club een schriftelijke toestemming geeft
aan de organiserende club.
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Artikel 202.2.2- Toegelaten ondergrond
Het parcours van een wegrit moet bestaan uit een verhard wegdek (asfalt- of betonverhardingen,
klinkers, betonstraatsteen, baksteen, natuursteen en kasseien). Halfverhard wegdek (steenslag,
grind, schelpen,) en onverharde wegen zijn niet toegelaten in de wielerproeven voor U12 en de
wedstrijden voor de U15, U17, juniores, U23, elite 2, elite 3 en masters.
ARTIKEL 202.3 VERBODEN WEDSTRIJDEN
De vergunninghouders mogen niet deelnemen aan activiteiten, georganiseerd door een geschorste
nationale federatie, behalve in toepassing van artikel 18.2 van de UCI-statuten.
ARTIKEL 202.4 HOMOLOGATIE
De uitslag van iedere wedstrijd wordt door de provinciale afdeling van de organisator zo vlug
mogelijk na de wedstrijd gepubliceerd op de site van Cycling Vlaanderen. De provinciale afdelingen
zullen eerst nagaan of er geen betwisting is over de resultaten, alvorens de uitslag te publiceren.
ARTIKEL 202.5 U23 EN ELITE 2
Het startrecht van Cycling Vlaanderen kan je vinden via deze link:
https://cycling.vlaanderen/competitie/weg/startrecht-wedstrijden
1.18

1.12C

1.12B

1.12A

ELITE WT
ELITE PT
ELITE CT
U23 CT
ELITE-2
U23
ELITE-3
MASTER
DAGVERGUNNING

Maximum
5x

Artikel 202.5.1 – Afstand 1.12 wedstrijden
Onderstaande afstanden zijn vastgelegd:
1.18
1.12A
1.12B
1.12C

Dagverzekering
Dagverzekering

60- 80 km
120-140 km
100-120 km
80-100 km

Artikel 202.5.2 – Uitslag U23 in 1.12 wedstrijden
In iedere 1.12A en 1.12B zal er een aparte uitslag worden voorzien voor U23-renners. Op de
uitslagenpagina van Cycling Vlaanderen zal onderstaande te vinden zijn:
• Scratchuitslag U23/elite renners.
• Uitslag enkel voor U23.
• Beide uitslagen zullen geüpload worden op Cycling Vlaanderen.
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Artikel 202.5.3 – Elite 2 in 1.12C
Renners met een Belgische elite 2-vergunning mogen 5X per seizoen deelnemen aan een 1.12Cwedstrijd. Je dient voor elke 1.12C-wedstrijd waaraan je als elite 2-renner wil deelnemen, vooraf een
aanvraag in te dienen. Indien je geen aanvraag hebt gedaan, kan je de start worden geweigerd.
Renners met een buitenlandse vergunning Elite 2 of U23 hebben geen startrecht in 1.12Cwedstrijden. Renners van een continentale UCI-ploeg hebben evenmin startrecht
Artikel 202.5.4 Inschrijvingsgeld 1.12B en 1.12C
U23 en eliterenners betalen €10,00 inschrijvingsgeld en krijgen €5,00 terug. Elite 3, masters en
WAOD-renners betalen €6 extra.
ARTIKEL 202.6 ELITE 3 EN MASTERS
Het startrecht van Cycling Vlaanderen kan je vinden via deze link:
https://cycling.vlaanderen/competitie/weg/startrecht-wedstrijden
ARTIKEL 202.6.1 Categorie-indeling 1.18 wedstrijden
In de 1.18-wedstrijden worden de elite 3 en masters in volgende categorieën ingedeeld:
• Elite 3 (amateur): 19-…jaar
• Master A: 35-44 jaar
• Masters B: 45-54 jaar
• Master C: vanaf 55 jaar
Artikel 202.6.2 Afstand wedstrijd 1.18
1.18

60- 80 km

Artikel 202.6.3 Inschrijvingsgeld 1.18
De renners betalen €10,00 inschrijvingsgeld en krijgen €5,00 terug. Renners zonder vergunning
betalen €10 extra.
Artikel 202.6.4 Opmaak uitslagen 1.18
Er worden 4 uitslagen opgemaakt met de minimumprijzen voorzien in het jaarlijks barema van
Cycling Vlaanderen. Het regionale kampioenschap voor amateurs of masters staat open voor houders
van een Cycling Vlaanderen-vergunning.
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ARTIKEL 202.7 CRITERIUMS
Niet-profcriteriums
Op circuits van 800 m – 1599 m: maximum 35 deelnemers.
Op circuits van 1.600 m en meer: maximum 50 deelnemers.
Artikel 202.7.1 Afstanden criteriums
Elite 2
70 km
Junioren
60 km
U17
40 km
1.18 open
70 km
Criteriums achter derny voor elite 2 en U23
De kostprijs van de organisatievergunning is dezelfde als een gewone wedstrijd 1.12 + € 36,00 voor
de verzekering van de derny’s. (Geen eliterenners met contract)
ARTIKEL 202.8 FUNWEDSTRIJDEN OF DORPELINGWEDSTRIJDEN
Algemene regels:
• De regels qua aantal deelnemers, afhankelijk van welk soort wedstrijd, criterium of
wegwedstrijd, dienen gerespecteerd te worden.
• Funwedstrijdenwedstrijden zijn voorbehouden voor renners met dagverzekering of
vergunninghouders (zowel recreatief als competitief).
• Minimum 18 jaar oud zijn (vanaf de verjaardag).
• Bij elke aanvraag tot organisatie dient men het wedstrijdprogramma bij te voegen.
• Voor elke aanvraag dient er een toestemming te zijn van de Vlaamse wegcommissie.
• Voor elke competitieve renner (= een actieve renner met competitieve vergunning) moet een
niet competitieve deelnemer deelnemen.
• De verhouding 50%-50% dient hoe dan ook geëerbiedigd en toegepast te worden.
• De renners (competitieve en niet-vergunninghouder (of recreant) moeten samen in de
wedstrijd blijven.
• De niet-vergunninghouders moeten een dagvergunning nemen van €10,00.
• De vergunninghouders (recreatief of competitief) betalen €6,00 inschrijvingsgeld.

ARTIKEL 202.9 PRIJZEN
Per type wedstrijd is er een barema vastgelegd door Cycling Vlaanderen. Het vastgelegd barema is
ten aller tijde te raadplegen via deze link:
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/2020_PRIJZENBAREMA_WEG.pdf
ARTIKEL 202.10 OVERSTAP CATEGORIE
Renners die overgaan naar een andere leeftijdscategorie doen dit op vastgelegde tijdstippen:
WEG
1 januari
VELD
1 september
PISTE
15 oktober
ARTIKEL 202.11 MEDISCHE DIENST
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Elke Belgische wielerwedstrijd op de weg dient gevolgd te worden door ten minste één ziekenwagen
met paramedisch materiaal en hulpverlener(s). De term ziekenwagen is beschreven in het K.B.
Zie tabel geneeskundige hulpverlening: https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/TabelGeneeskundige-Hulpverlening-vs-200104.pdf
Voor de wedstrijden waar volgens de tabel geneeskundige hulpverlening wielerwedstrijden een
wedstrijdarts dient aanwezig te zijn dient deze minimaal een BLS-opleiding (Basic Life Support)
gevolgd hebben.
ARTIKEL 202.12 OPENINGSVOERTUIG EN SLUITINGSVERTUIG
De rode en de groene vlag duiden het begin en het einde van de wedstrijd aan. De rode vlag is de
eerste wagen in de wedstrijd. Bij het zien van de wagen met deze vlag weten de toeschouwers dat de
wedstrijd eraan komt. De rode vlag wordt ook ‘openingsvoertuig’ genoemd. De groene vlag is de
laatste wagen in de wedstrijd en sluit de wedstrijdkaravaan.
De vormvereisten van de rode en groene vlag werden wettelijk vastgelegd in het Koninklijk besluit:
• De vlag moet ten minste 50 cm breed en 60 cm lang zijn.
• Deze moet steeds vooraan links op het voertuig aangebracht worden.
• Onder rode en groene vlag wordt niet enkel de vlag zelf verstaan, maar ook de wagens die ze
voeren. Deze wagens moeten voorzien zijn van een verkeersbord A51 en de vermelding
‘WEDSTRIJD’ of ‘EINDE WEDSTRIJD’.
• De zijden van het verkeersbord moeten minstens 70 cm bedragen.
• Het rechthoekig bord onder het verkeersbord moet een blauwe achtergrond hebben waarop
in witte letters staat “WEDSTRIJD” “EINDE WEDSTRIJD”.
• Hierbij moeten de letters een hoogte van 20 cm en een breedte van 2 cm hebben.
• Een oranjegeel knipperlicht zichtbaar in alle richtingen.
• Let er wel steeds op dat de wagen die de groene vlag draagt niet gebruikt wordt als
bezemwagen. Deze kan ook geen dienstdoen als EHBO-wagen.
212. TUCHT EN PROCEDURES

MODALITEITEN
Procedure: mededelen van straffen op wedstrijden:
Bij vaststelling van een inbreuk door de renner, wordt de renner door de official aangesproken en
aangewezen op de inbreuk. De renner geniet het recht van verdediging. Bij vaststelling inbreuk en de
renner wordt niet aangesproken, wordt zijn (rug)nummer opgenomen op een lijst die wordt
uitgehangen aan het lokaal van de uitbetaling (dit met verzoek om zich te melden bij een official). De
renner dient zelf de lijst te raadplegen, zoniet verliest men het recht van repliek.
214. ANTIDOPING
Meer info via deze link: https://cycling.vlaanderen/competitie/antidoping
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ARTIKEL 214.1 RICHTLIJNEN RENNERS
Voor wie?
NADO kan een bezoek brengen op elke wielerwedstrijd in Vlaanderen. Deze antidopingcontroles zijn
steeds onaangekondigd. Al de op het officiële wedstrijdblad vermelde renners kunnen worden
opgeroepen voor een antidopingcontrole, ongeacht ze effectief gestart zijn.
Let op want:
• Als renner moet je zelf bij de aankomst nakijken of er al dan niet een antidopingcontrole is,
ook als je de wedstrijd vroegtijdig verlaten hebt of zelfs niet gestart bent.
• Het weigeren, niet opdagen zonder geldige reden of ontwijken van een antidopingcontrole is
een dopingpraktijk.
Hoe verloopt de oproeping?
Bij een antidopingcontrole moet de renner als eerste van iemand van het controleteam vernemen
dat hij wordt opgeroepen. In de praktijk zal hij dus persoonlijk worden opgeroepen door een
chaperon. Dit doet evenwel geen afstand van de verplichting voor de renner om zelf na de aankomst
te kijken of er antidopingcontrole is. Na de aankomst, en ten laatste 15 minuten na de aankomst van
de eerste renner, wordt door de antidopingcontrole arts ter hoogte van de aankomst en aan het
dopingcontrolestation een aanplakbiljet opgehangen met daarop de behaalde plaats, rugnummer
en/of naam van de aangeduide renners. Wedstrijdorganisatoren verlenen bij deze procedure hun
medewerking aan het controleteam, en laten hen toe om aan de aankomstlijn het aanplakbiljet op te
hangen en de renners op te roepen. De wedstrijdorganisator kan desgewenst gevraagd worden om –
na het ophangen van het aanplakbiljet – via de aanwezige geluidsinstallatie de mededeling te laten
omroepen dat er dopingcontrole is. De organisator zorgt ervoor dat het aanplakbiljet minstens 30
minuten na aankomst van de laatste renner opgehangen blijft.

In het geval dat een renner op het aanplakbiljet staat maar niet door de chaperon gevonden wordt,
moet hij zich onmiddellijk naar het dopinglokaal begeven.
Identificatie- en contactgegevens
De renner moet bij de dopingcontrole een identificatiebewijs met foto voorleggen.
De renner heeft het recht zich tijdens de dopingcontrole te laten vergezellen door zijn wettelijke
vertegenwoordiger of door een persoon naar keuze. Elke organisator moet de identificatie- en
contactgegevens (inclusief GSM-nummer) registreren van alle sporters die deelnemen aan de door
haar georganiseerde wedstrijden, en daarbij van de sporters vereisen dat ze een passend
identiteitsbewijs voorleggen. De sportvereniging moet de lijst met identificatie- en contactgegevens
van alle deelnemers kunnen voorleggen aan de controlearts.
Het is belangrijk dat de renner al de in de genomen geneesmiddelen en voedingssupplementen kan
melden aan de controlearts.
Hoe verloopt de dopingcontrole
De dopingprocedure kan je op video bekijken via onze website www.dopinglijn.be
Naleving van sportieve sancties
Wedstrijdorganisatoren mogen sporters en begeleiders die voorlopig geschorst of uitgesloten zijn,
niet toelaten deel te nemen aan hun wedstrijd, noch als sporter, noch als medewerker.
Informatie en contact NADO Vlaanderen
www.nado.vlaanderen
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info@nado.vlaanderen
Tel: 02 553 35 37 Fax: 02 553 36 50
ARTIKEL 214.2 RICHTLIJNEN ORGANISATOREN
Meer info kan je vinden onderstaande link:
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/2016_aandachtspunten_antidoping_voor_we
dstrijdorganisatoren_wielrennen.pdf
ARTIKEL 214.3 GEZONDHEIDSSESSIES JUNIOREN
ARTIKEL 214.3.1 Leeftijdscategorie gezondheidssessies
Elke renner in de leeftijdscategorie juniores (17-18 jaar) dient verplicht een informatiesessie te
volgen i.v.m. het Antidopingbeleid, in de sporttakdisciplines weg, piste, veld, BMX en mountainbike.
ARTIKEL 214.3.2 Sanctie niet-deelname
Bij niet deelname aan de gezondheidssessies kan een renner niet deelnemen aan Provinciale
Kampioenschappen, Kampioenschappen van Vlaanderen en Belgische Kampioenschappen.
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