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1. KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE  
 

1.1  Inschrijvingen      
 

a. Alle inschrijvingen der ploegen, commissarissen en aanvragen voor organisaties zullen uitsluitend 

gebeuren op de door de Cycling Vlaanderen ter beschikking gestelde formulieren. Deze 

inschrijvingen dienen via het clubsecretariaat vóór 15 mei voor organisaties en 15 november voor de 

ploegen aan Cycling Vlaanderen - Competitieleider cyclo-bal met kopie aan voorzitter Indoor 

Cycling te worden gericht, met duidelijke vermelding van naam en voornaam van de speler of 

commissaris. Bij de inschrijving van de jeugdploegen dient de juiste geboortedatum van de betrokken 

speler vermeld te worden. Een ploeg wordt samengesteld uit twee spelers van dezelfde club. Met 

goedkeuring van de Indoor Cycling Commissie kan er ook een ploeg samengesteld worden uit twee 

spelers van verschillende clubs. 
 

b. Clubs die kampioenschappen wensen te organiseren dienen vóór 15 mei hun kandidatuur te stellen. 

De kalender kan mogelijks wijzigingen ondergaan door de UCI / UEC kalender en door het aantal 

inschrijvingen per afdeling. Op het weekend van Pasen en Pinksteren worden geen 

kampioenschappen gehouden. Zo 1 mei op een zaterdag of zondag valt, is deze dag eveneens vrij te 

houden. De toewijzing van de kampioenschaporganisatoren gebeurt op de kalendervergadering welke 

in de maand juni of juli plaats vindt. 
 

c. Bij iedere wijziging van data, uur of plaats van een kampioenschapsdag die na de samenstelling van 

de kalender in december gebeuren, dient een som van 15 € gestort voor administratiekosten. 

(op rekening Cycling Vlaanderen) De definitieve samenstelling van de kalender is één week na de 

kalendervergadering. 
 

d. Na de definitieve samenstelling van de kalender wordt de ingeschreven speler als stamspeler 

beschouwd voor de ploeg. Indien een speler voor de eerste speeldag van zijn afdeling niet in het bezit 

is van een vergunning, wordt deze uit het kampioenschap geschrapt. Deze stamspeler dient 

vervangen te worden door een reservespeler of een speler uit een lagere afdeling die effectieve 

stamspeler in de gewijzigde ploeg wordt. Eventueel dient deze speler uit lagere afdeling eveneens te 

worden vervangen. 
 

e. Om de deelneming aan het kampioenschap te waarborgen zal door de club bij het forfait van een 

speler de som van € 25 per speler aan Cycling Vlaanderebn betaald worden. (zie ook punt 8) De club 

kan dit bedrag terug vorderen van zijn speler. De betaling zal gebeuren binnen de 14 dagen na 

goedkeuring van de uitslagen. 
 

1.2  Organisatie van de kampioenschappen 
 

a. Alle aanvragen voor kampioenschaporganisaties moeten volgens punt 1.1a ingediend worden. 

Alle later binnengekomen aanvragen voor organisaties kunnen slechts in aanmerking komen indien 

er geen andere kandidaten zijn. Voor elke organisatievergunning van het kampioenschap dient aan 

Cycling Vlaanderen minstens 2 maand vóór de betreffende organisatie € 25 gestort te worden. 
 

b. De clubs die hun kandidatuur stellen voor een organisatie van het kampioenschap van België dienen 

te beschikken over een speelveld met de juiste afmetingen en duidelijk afgelijnd. Zo het terrein niet 

voldoet, kan de kandidatuur niet aanvaard worden. 
 

c. De organisator is verplicht de geldende kampioenschapreglementen met de eventuele wijzigingen en 

de internationale cyclobalreglementen aan de officiële tafel ter beschikking te houden. 

Iedere club die aan het kampioenschap deelneemt, zal een clubafgevaardigde aanduiden voor de 

wedstrijddag. De clubafgevaardigde zal er voor zorgen dat alle vergunningen van zijn spelers en de 

Lidkaart van Cycling Vlaanderen van de clubafgevaardigde ingeleverd worden bij de wedstrijdjury 

15 minuten voor het begin van de eerste competitiewedstrijd. Als de vergunning niet tijdig afgegeven 

wordt dient € 5 betaald voor aanvang van hun eerste wedstrijd. Bij onregelmatigheden waarbij 

spelers of supporters van zijn club betrokken zijn, zal de clubafgevaardigde alle nodige schikkingen 
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nemen teneinde een verder sportief verloop te waarborgen. Bij het eventueel nemen van beslissingen 

zal de clubafgevaardigde steeds gehoord worden. 
 

d. De wedstrijdjury voor het kampioenschap zal bestaan uit minimum twee commissarissen, een 

tijdopnemer en een secretaris. De voltallige wedstrijdjury zal 15' voor aanvang der wedstrijden samen 

komen teneinde de neutrale commissarisindeling vast te leggen, indien deze niet door de 

competitieleider zijn vermeld op het wedstrijdblad. (het aantal commissarissen is in functie van het 

aantal te spelen wedstrijden) De gehele wedstrijdjury moet uit leden bestaan die aangesloten zijn bij 

Cycling Vlaanderen. Het hoofd van de wedstrijdjury wordt bepaald door de competitieleider en op 

het controleblad vermeld. 
 

e. Op het afzonderlijk controleblad dienen na afloop van de wedstrijden volgende personen hun 

handtekening te plaatsen, dit voor akkoord met de uitslagen vermeld op het wedstrijdblad: 

de organisator, de clubafgevaardigde van elke club die op deze dag aan de wedstrijden deelnam, en 

de commissarissen. Alle eventuele opmerkingen, uitgesproken waarschuwingen, ongeregeldheden 

dienen erop vermeld, dit met zwarte viltstift of balpen. De hoofdcommissaris dient voor akkoord, het 

wedstrijd- en V.T.P. blad te ondertekenen. Wanneer een speler of commissaris actief is op de dag van 

het kampioenschap kan deze niet als clubafgevaardigde fungeren. Spelers die niet vergezeld zijn van 

een clubafgevaardigde mogen het controleblad niet tekenen. 
 

f. Bij het wedstrijdverloop dient de wedstrijdjury zich steeds neutraal te gedragen. 
 

g. De organisator zal binnen de twee werkdagen na het verloop der wedstrijden het wedstrijdblad, 

controleblad en de tabel der gemaakte doelpunten ( V. T .P .-blad ) alles duidelijk ingevuld, aan de 

competitieleider en verantwoordelijke cyclobal sturen. De organisator dient na afloop van de 

wedstrijden, én een dagrangschikking, én een voorlopige totaalrangschikking op de daarvoor 

voorziene formulieren op te maken. 
 

h. De organisator van de finale zal naturaprijzen voorzien voor alle ploegen. Deze prijzen zullen naar 

waarde gerangschikt worden en op basis van de eindklassering overhandigd worden. 
 

i. Elke club, die in een der afdelingen geen ploegen heeft ingeschreven, kan indien er geen andere  

kandidaten zijn toch een organisatie aanvragen voor deze afdelingen, op de vergadering van juni of 

december. 
 

j. Indien een speeldag door diverse omstandigheden (elektriciteitspanne, veiligheid sportvloer, etc.) niet 

volledig kan plaatsvinden, blijven de resultaten van de reeds gespeelde wedstrijden behouden. Er 

wordt door de Indoorcommissie zo vlug mogelijk een datum vastgelegd voor het vervolg van de 

wedstrijden. 

 
 

1.3 Vergunningen 
 

a. Op elke speeldag van het nationaal kampioenschap dienen de ploegen 15 min. voor aanvang van de 

competitiedag aanwezig te zijn en hun vergunning (kopie of elektronisch bewijs volstaan ook) af te 

geven bij de wedstrijdjury. Spelers die hun vergunning niet kunnen voorleggen spelen de wedstrijden 

onder voorbehoud waarbij een bedrag van € 5 dadelijk moet betaald worden aan de wedstrijdjury. De 

geïnde som zal door de organisator aan Cycling Vlaanderen overgedragen worden. Wanneer later 

blijkt dat hun vergunning niet in orde was, wordt de ploeg automatisch voor de speeldag als 

forfaitgevend beschouwd. (het bedrag wordt in geen geval terugbetaald). 
 

b. De speler welke zijn vergunning niet of niet tijdig kan voorleggen op een wedstrijddag van het 

kampioenschap en weigert het bedrag aan de jurytafel te betalen, wordt als forfaitgevend beschouwd. 

Zijn club is vrij een reservespeler op te stellen, mits deze een geldige vergunning kan voorleggen. 
 

c. Wanneer door de voorzitter vastgesteld wordt dat een vergunning niet voor de eerste competitiedag 

werd afgeleverd, verliest de ploeg de gespeelde wedstrijden met forfaitscore. 
 

1.4 Indeling van de afdelingen 

(aantal ploegen per reeks afhankelijk van aantal inschrijvingen ) 
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a. 1ste afdeling  

Het kampioenschap zal over een aantal speeldagen betwist worden (afhankelijk van aantal 

inschrijvingen) met één finaledag. Op deze finaledag zullen de eerste vijf geklasseerde ploegen 

spelen voor de titel, waarbij de eerst geklasseerde drie bonuspunten meeneemt naar de finale, de 

tweede twee bonuspunten en de derde één bonuspunt. De ploeg die na afloop van de voorrondes  

laatste staat zakt naar tweede afdeling. 
 

b. 2de afdeling 

Het kampioenschap zal over een aantal speeldagen betwist worden (afhankelijk van aantal 

inschrijvingen) met één finaledag. Op deze finaledag zullen de eerste vijf geklasseerde ploegen 

spelen voor de titel, waarbij de eerst geklasseerde drie bonuspunten meeneemt naar de finale, de 

tweede twee bonuspunten en de derde één bonuspunt. De kampioen is verplicht te promoveren naar 

eerste afdeling. De ploeg die na afloop van de voorrondes laatste staat zakt naar derde afdeling. 
 

c. 3de afdeling 

Het kampioenschap zal over een aantal speeldagen betwist worden (afhankelijk van aantal 

inschrijvingen) met één finaledag. Op deze finaledag zullen de eerste vijf geklasseerde ploegen 

spelen voor de titel, waarbij de eerst geklasseerde drie bonuspunten meeneemt naar de finale, de 

tweede twee bonuspunten en de derde één bonuspunt. De kampioen is verplicht te promoveren naar 

tweede afdeling. 

 

d. Jeugd A / Jeugd B / Jeugd C 

-Jeugd A of U19 (vroeger juniores) is voor spelers die in het jaar van het kampioenschap 

maximaal 18 jaar worden. Voorbeeld: voor 2019 geboortejaren 2001-2003. De wedstrijden 

worden betwist over 2 x 6 minuten.  

Jeugd B of U16 (vroeger nieuwelingen) is voor spelers die in het jaar van het kampioenschap 

maximaal 15 jaar worden. Voorbeeld: voor 2019 geboortejaren 2004-2006). De wedstrijden worden 

betwist over 2 x 5 minuten. 

Jeugd C of U13 (vroeger miniemen) is voor spelers die in het jaar van het kampioenschap maximaal 

12 jaar worden. Voorbeeld: voor 2019 geboortejaren 2007-2011. Spelers mogen deelnemen vanaf het 

jaar waarin ze 8 jaar worden. De wedstrijden worden betwist over 2 x 5 minuten. 

 

Bij negen of minder aantal ploegen spelen deze reeksen minstens tweemaal tegen elkaar. Bij tien of 

meer ploegen wordt er in gewestreeksen gespeeld. 

 De schiftingen in gewestreeksen gebeuren zo mogelijk op twee wedstrijddagen waarbij de ploegen in 

 elke reeks elkaar tweemaal ontmoeten. 

 De eerste drie van elke reeks komen dan in finale die over één wedstrijddag betwist wordt en waarbij 

 de ploegen elkaar éénmaal ontmoeten. 

  

e. De wedstrijdindeling voor de eerste speeldag zal door de competitieleider opgemaakt worden. 

Voor alle afdelingen zal na iedere speeldag (of volledige ronde) een nieuwe rangschikking 

worden opgemaakt teneinde de beslissende wedstrijden op het einde van de speeldag te laten 

plaatsvinden. 

 

f. Het is een jeugdspeler of een volledige jeugdploeg toegestaan zowel in zijn/haar eigen reeks in te 

schrijven, als in de laagste reeks van de elite. Het is die speler / ploeg toegestaan de finale te 

spelen van zowel de jeugdreeks als de elitereeks. Indien die speler / ploeg kampioen wordt bij de 

Jeugd A, mag die speler / ploeg het daaropvolgende jaar niet meer in een jeugdreeks aantreden. 

Let wel: de bestaande regels wat betreft reservespelers blijven gelden. Een jeugdspeler die niet 

ingeschreven is in een elitereeks maar daar wel meer dan de helft van de wedstrijden speelt, 

wordt daar stamspeler en uitgesloten in zijn/ haar eigen reeks. 
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1.5 Kampioenen 
 

a. Om in aanmerking te kunnen komen voor de titel van Kampioen van België, moeten er minstens drie 

ploegen actief zijn in die afdeling. 
 

b. De kampioen bij de Jeugd A komt automatisch in derde afdeling, ongeacht de leeftijd. Een speler die 

 kampioen speelt bij de juniores kan in geen enkel geval nog in een jeugdreeks aantreden. 
 

c. De kampioenen Jeugd B en Jeugd C mogen verder in hun reeks blijven spelen, zo de leeftijdsgrens 

niet overschreden wordt, of kunnen promoveren naar een hogere jeugdreeks. 
 

d. Bij gelijkheid van punten wordt voor de eerste plaats een testwedstrijd (time) gespeeld. 

 Deze testwedstrijd gaat door onmiddellijk na de laatste wedstrijd. Evenwel, wanneer één der 

 betrokken ploegen deelgenomen heeft aan de laatste wedstrijd, zal er een rustpauze van 15 minuten 

 toegestaan worden. Deze testwedstrijd (time) zal gehouden worden volgens de internationale 

 reglementen punt: l x 7' , l x 6' of l x 5' (naargelang de afdeling ) waarna strafschoppen genomen 

 worden. Bij gelijkheid van punten voor de 2de en 3de plaats (medailles) in 1ste , 2de en 3de afdeling 

 wordt eveneens een testtime betwist. 
 

e. Spelers met buitenlandse nationaliteit maar met Belgische vergunning mogen wel deelnemen aan het 

kampioenschap en kunnen zelfs kampioen worden, maar kunnen België niet officieel 

vertegenwoordigen. 
 

f. Wanneer de reeksen 3° afdeling en jeugd A worden samengevoegd wordt er geen afzonderlijke titel 

voor de jeugd toegekend, indien deze jeugdploeg al eerste eindigt. 
 

1.6 Aanvullen van afdelingen 
 

 Wanneer geen zes ploegen in eerste of tweede afdeling beschikbaar zijn, zal de betreffende afdeling 

 aangevuld worden met ploegen volgens de uitslag van het kampioenschap van het jaar ervoor. 

 Indien er toch nog onvoldoende ploegen zijn kunnen deze afdelingen aangevuld worden met ploegen 

 uit lagere afdelingen. 
 

1.7 Reservespelers 
 

a. Zo een speler niet als titularis ingeschreven is mag hij toch als reservespeler ingezet worden. 

 Hij kan slechts in één afdeling en in één ploeg aantreden. 
 

b. Elke titularis kan fungeren als reservespeler in één der hogere afdelingen. Hij kan in geen geval het 

 volledig kampioenschap betwisten als titularis in zijn afdeling én in een andere afdeling als 

 reservespeler. 
 

c. Een reservespeler kan slechts in een hogere afdeling en in één ploeg als reservespeler aantreden. 
 

d. Elke ploeg kan slechts op één reservespeler per competitiedag beroep doen. Wanneer een ploeg op 

een reservespeler beroep doet op de competitiedag en nadien kan of mag de reservespeler en/of een 

titularis speler niet meer verder spelen, moet de ploeg als forfaitgevend beschouwd worden voor de 

nog te betwisten wedstrijden op die dag. De ploeg kan echter wel verder deelnemen aan het 

kampioenschap. Op het wedstrijdblad zullen na iedere ronde of speeldag de reeds ingezette 

reservespelers worden vermeld. 
 

e. Zo een reservespeler meer dan de helft van de wedstrijden van het kampioenschap speelt, neemt deze 

de plaats in van de titularis en zal het behaalde resultaat van de ploeg op de reservespeler terugslaan. 

 De titularis speler, die tijdens het kampioenschap opgaf, zal zo hij minder dan de helft der 

 wedstrijden speelde, het volgend jaar naar de afdeling gaan waarin de reservespeler optrad. Indien 

 geen enkele reservespeler meer dan de helft der wedstrijden speelt, wordt de reservespeler die de 

 laatste voorronde speelde effectief. Indien een reservespeler effectief wordt in een ploeg, kan deze 

 speler niet meer aantreden in zijn eigen afdeling. 
 

f. Bij het begin van iedere wedstrijddag moet er steeds één basisspeler per ingeschreven ploeg aan de 

 wedstrijden deelnemen. 
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g. Aan de finaledag kunnen geen reservespelers deelnemen die in hun betreffende afdeling voor de 

finale uitgeschakeld werden. 

 

1.8 Het stoppen van een speler of een volledige ploeg, forfait 
 

a. Dit is volgens het internationaal reglement overgenomen. 

 

b. Zo verse sneeuw of algemene ijzel op de dag van het kampioenschap de wegen totaal 

onberijdbaar maakt zal er worden uitgekeken naar een andere datum. 

 

c. Een ploeg of speler die forfait geeft tijdens het verloop van de kampioenschappen mag 

gedurende de speeldagen van het kampioenschap niet aan andere wedstrijden deelnemen in 

binnen of buitenland. 
 

d. Zo een ploeg wegens ongeval in de onmogelijkheid verkeert op de kampioenschapdag tijdig 

aanwezig te zijn, dient deze het onmiddellijk aan de organisator telefonisch te melden. Tevens 

dient een verklaring van één der erkende instanties (federale politie, wegenhulp of takeldienst) te 

bezorgen aan de wedstrijdjury, waarin dit bevestigd wordt met opgave van datum, uur en plaats 

van het ongeval. 
 

e. Wanneer de ingeschreven ploegen van een club voor de aanvang van de eerste speelronde van 

het kampioenschap, in hun opgegeven vorm niet kunnen starten door het ontbreken van hun 

ploegmaat, (geen vergunning) kan een nieuwe ploeg gevormd worden met de resterende spelers 

van de club. Een speler kan als stamspeler slechts in één afdeling opgesteld worden. Ook spelers 

in het bezit van een geldige vergunning, maar niet vooraf ingeschreven voor dit K.v.B. kunnen 

als basisspeler ingezet worden. Met in achtname van Punt 1.7F en 1.1D. 
 

f. Bij algemeen forfait van een ploeg voor aanvang van de eerste ronde van het K.v.B. dient enkel 

aan Cycling Vlaanderen de €25 per speler te worden betaald. 
 

1.9 Commissarissen 
 

a. De kampioenschappen worden door erkende commissarissen geleid. Alleen in geval van heirkracht 

kunnen gelegenheidscommisarissen zonder vergunning de wedstrijden leiden. 
 

b. Per kampioenschapsdag zullen door de coördinator commissarissen 2 a 3 commissarissen aangeduid 

worden. Zo een commissaris onmogelijk aanwezig kan zijn, dient deze zo vlug mogelijk contact op 

te nemen met de coördinator-commissaris die eventueel een vervanger aanduidt. 
 

c. Als een club geen commissaris aanduidt voor het kampioenschap, dient €100 gestort te worden aan 

Cycling Vlaanderen. 
 

d. Een speler-commissaris mag geen wedstrijden leiden in de afdeling waarin hij als actief speler is 

 ingeschreven, of als reserve is opgetreden. 
 

e. De commissarisindeling dient uit te hangen op een goed zichtbare plaats in de zaal, dit voor aanvang 

 der wedstrijden. 
 

f. Voor de eerste afdeling worden er per kampioenschapsronde spelwaarnemers aangeduid, die ook 

 commissarissen zijn. Een spelwaarnemer zal van de organisator een vergoeding van 10 € ontvangen. 

 Voor de spelwaarnemer worden geen verplaatsingskosten vergoed. 
 

g. Voor de wedstrijden dienen de commissarissen gezamenlijk de te gebruiken fietsen na te zien of ze 

voldoen aan de gestelde reglementen. Opmerkingen dienaangaande kunnen op het controleblad 

vermeld worden. Ook andere opmerkingen zijn toegelaten op het wedstrijdblad te schrijven door de 

commissaris. Fietsen niet conform met de reglementen kunnen geweigerd worden. 
 

h. De commissarissen dienen bij het leiden van de wedstrijden in fatsoenlijke kledij hun taak te 

vervullen. (met Belgian Cycling / Cycling Vlaanderen kledij) 
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i. De verplaatsingskosten voor de commissarissen, worden door de organiserende club gedragen.  

 Het bedrag van de km vergoeding (op heden 0,15 cent) wordt bepaald door Cycling Vlaanderen. De 

 organiserende club dient deze vergoeding spontaan aan de commissaris te betalen, dit op de dag van 

 het tornooi zelf. Het ondertekenen van het controleblad door de commissaris houdt in dat deze de 

 nodige vergoeding heeft ontvangen. 
 

j. Iedere actieve commissaris ontvangt bovendien een vergoeding van 10 € per tornooi. De organisator 

dient deze vergoeding spontaan aan de commissaris te betalen op de dag van het  tornooi zelf. 
 

k. Bij een tekort aan commissarissen kan een niet aangeduide commissaris hem vervangen. Hij geniet 

dan van dezelfde voorwaarden vermeld in art. 1.9 i. en j. Ook de gelegenheidscommissaris heeft 

recht op deze voorwaarden. 
 

l. De commissarissen en spelwaarnemers moeten de jaarlijkse commissarissencursus bijwonen. 
 

1.10 Gedragscode 
 

a. Een speler die zich in de zaal bevindt en niet of wel deelneemt aan de wedstrijden kan ook bestraft 

 worden met een rode kaart wegens onbetamelijk gedrag tegen commissarissen of wedstrijdjury en 

 andere personen in de zaal. 
 

b. Wanneer een speler bestraft wordt met een gele kaart, krijgt hij hiervoor één strafpunt. Wanneer de 

speler 3 strafpunten heeft, mag hij de volgende wedstrijd niet verder spelen. De ploeg kan wel beroep 

doen op een reservespeler. De strafpunten lopen verder naar de volgende speeldag maar worden 

geschrapt voor de finaledag. Een rechtstreekse rode kaart geeft in overeenstemming met het 

internationaal reglement steeds 2 wedstrijden schorsing maar met behoud van de voordien geboekte 

strafpunten (gele kaarten). Op ieder controleblad zal steeds een overzicht gegeven worden van de 

gele strafpunten. 
 

c. Een rode kaart (direct rood of twee gele kaarten) na de laatste wedstrijd op een kampioenschap of 

bekerronde, houdt automatisch 2 wedstrijden schorsing in voor de volgende ronde in het 

kampioenschap, finale of beker. De schorsing loopt eventueel door naar het volgende seizoen. De 

uitslag van de laatste wedstrijd blijft ongewijzigd. 
 

1.11 Wijziging reglementen 
 

a. Alle voorstellen tot wijziging moeten voor 15 april worden ingediend bij de voorzitter Indoor 

Cycling. 
 

b. Alle wijzigingen van het reglement worden bekrachtigd door de Commissie Indoor Cycling. 

 

 
Deze reglementen werden bekrachtigd door de Commissie Indoor Cycling van Cycling Vlaanderen.. 
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2. BEKER VAN VLAANDEREN ELITE 
 

Door Cycling Vlaanderen- Indoor Cycling wordt een Beker van Vlaanderen Cyclo-bal ingesteld voor de 

categorie Elite met onderstaande reglementeringen: 
 

2.1 Inschrijving 
 

a. Zijn deelnamegerechtigd aan de Beker van Vlaanderen: alle cyclo-balspelers houder van een geldige 

vergunning en lid bij een Belgische club aangesloten bij Belgian Cycling / Cycling Vlaanderen. De 

spelers dienen de minimum leeftijd van 16 jaar te hebben de dag van de aanvang van de competitie. 

Beide spelers van een ploeg moeten aangesloten zijn bij één en dezelfde club. 
 

b. Alle inschrijvingen der ploegen, commissarissen dienen op een daar voor bestemd formulier worden 

overgemaakt aan de voorzitter Indoor Cycling. De inschrijvingen zullen de volledige naam, 

voornaam en geboortedatum van de betrokkene vermelden. Per speler dient het inschrijvingsrecht 

van € 5 gestort op rekening van Cycling Vlaanderen. (met vermelding Borg Beker van Vlaanderen) 
 

c. Clubs die een organisatie voor de beker van Vlaanderen wensen, dienen hun kandidatuur in te dienen 

op de zomerzitting van de technische commissie van het voorgaande kalenderjaar. Wanneer 

meerdere organisatoren hun aanvraag indienen, zal door loting op de herfstvergadering van de IC 

commissie de organisator worden aangeduid. 
 

d. Voor elke organisatie van de Beker van Vlaanderen dient aan Cycling Vlaanderen twee maand vóór 

de organisatie, de som van € 25 gestort als organisatievergunning. De technische fiche dient 

eveneens volgens de geldende richtlijnen twee maand voor de organisatie te worden verstuurd, met 

kopie aan de bovenaan vermelde personen. (is totaal naar 3 personen) 
  

2.2 Organisatie 
 

a. Volgende speeldagen zijn voorzien: halve finale (2 reeksen indien nodig) en finale. Data kunnen  

gewijzigd worden volgens de internationale kalender.  
 

b. Halve finale: de ploegen worden indien nodig ingedeeld in 2 reeksen, waarbij het aantal ploegen in 

iedere reeks beperkt is tot 6 ploegen. (wordt aangepast volgens aantal ingeschreven ploegen). De 

reeksen worden samengesteld door loting. 
  

c. De finale wordt betwist met 6 ploegen. Zijn geselecteerd voor de finale: de 2 best geplaatsten uit 

iedere halve finale (of de vier besten indien er maar één halve finale gespeeld wordt), de 

bekerwinnaar van het vorige jaar en één ploeg van de club die de finale organiseert. De namen van 

deze ploeg zullen reeds op het inschrijvingsblad worden vermeld, deze twee reeds geplaatste ploegen 

nemen dus niet deel aan de halve finales. Indien de bekerwinnaar van het jaar voordien niet meer in 

dezelfde formatie aantreedt, moet die ploeg ook deelnemen aan de halve finales. Er komt zo dus een 

extra plaats vrij in de finale. De beste derde uit de halve finales (over de twee reeksen bekeken) mag 

dan eveneens naar de finale. 

 

2.3 De wedstrijden 

Alle wedstrijden worden betwist over 2 x 7 min. 

 Bij gelijkheid van punten in de reeksen wordt de rangschikking opgemaakt volgens het beste 

 Doelpuntenverschil, er wordt geen testtime gespeeld. Bij gelijkheid van punten in de finale, wordt 

 voor plaats 1,2 en 3 een testtime gespeeld. (volgens het Internationaal Reglement) 
 

2.4 Reservespelers 
 

a. Ieder speler die in het bezit is van een geldige vergunning cyclo-bal kan als reservespeler worden 

ingezet. Spelers jonger dan 16 kunnen niet als stamspeler ingeschakeld worden maar wel als reserve 

speler. 
 

b. Elke ploeg kan slechts op één reservespeler beroep doen. Een reservespeler mag slechts in 1 ploeg 

aantreden. (maar moet wel tot de zelfde club behoren). 
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c. Een speler uit een hogere reeks (bv. 1ste afd..) kan nooit reservespeler zijn voor een lager spelende 

ploeg (bv. Jeugd A). 
 

2.5 Splitsing van ploegen 
 

 Indien de spelers van een ploeg uit bv. 2de afdeling van het voorbije Kamp. van België niet meer 

 samen spelen of niet samen worden ingeschreven, kan de club een nieuwe samenstelling inschrijven. 
 

2.6 Forfait 
 

Bij forfait van een ploeg zal de club waarbij deze is aangesloten aansprakelijk worden gesteld en de 

organisator vergoeden met de som van 25 € + 25 € aan Cycling Vlaanderen. 
 

2.7 Trofee Beker van Vlaanderen : 
 

a. Door Cycling Vlaanderen zal een wisselbeker worden ingesteld, waarbij de club, die hem 3 jaar 

opeenvolgend of 5 maal niet opeenvolgend weet te behalen, de beker definitief mag behouden. 
 

b. De club die de beker voor 1 jaar wint, dient deze volgens de richtlijnen van Cycling Vlaanderen op 

eigen kosten te laten graveren, en deze trofee goed te beheren. Deze trofee dient steeds in goede staat 

aanwezig te zijn op de dag van de finale. Bij het niet naleven is een boete voorzien van €50. 
 

c. De organisator van de finale heeft de verplichting naturaprijzen voor alle deelnemers te voorzien. 
 

2.8 Selectie EK elite 
 

a. De ploeg die de Beker van Vlaanderen Elite wint, wordt door Cycling Vlaanderen conform de 

 richtlijnen van UEC aangeduid voor deelname aan het EK Elite. 

b.  Kan de ploeg niet in de winnende samenstelling aan de Europacup deelnemen, dient eventueel een 

 testwedstrijd tussen de twee spelers van de winnende ploeg te worden betwist. 

c.  Voor de deelname aan het EL elite is door Cycling Vlaanderen geen enkele financiële tussenkomst 

 voorzien. 

 

2.9. Schorsingen 

 Wanneer een speler bestraft wordt met een gele kaart, krijgt hij hiervoor één strafpunt. Wanner de 

 speler 3 strafpunten heeft, mag hij de volgende wedstrijd niet verder spelen. De ploeg kan wel beroep 

 doen op een reservespeler. De strafpunten in de reeksen lopen door naar de finale. 

 

 

 
Deze reglementen werden bekrachtigd door de Commissie Indoor Cycling van Cycling Vlaanderen. 

 

**************************** 
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3. BEKER VAN VLAANDEREN JEUGD 
 

Door Cycling Vlaanderen - Indoor Cycling wordt een Beker van Vlaanderen Jeugd georganiseerd, met 

onderstaande reglementeringen: 
 

3.1 Inschrijving 
 

a. Zijn deelnamegerechtigd aan de Beker van Vlaanderen: alle cyclo-balspelers houder van een geldige 

Cycling Vlaanderen vergunning en lid zijn bij een Belgische club aangesloten bij Belgian Cycling / 

Cycling Vlaanderen. De spelers dienen de minimum leeftijd van 8 jaar te hebben de dag van de 

competitie. Beide spelers van een ploeg moeten aangesloten zijn bij één en dezelfde club. 
 

b. Alle inschrijvingen der ploegen, commissarissen dienen op een daarvoor bestemd formulier te 

worden overgemaakt aan de voorzitter Indoor Cycling. De inschrijvingen zullen de volledige naam, 

voornaam en geboortedatum van de betrokkene vermelden. Voor de jeugdploegen dient er géén 

inschrijvingsrecht te worden gestort. 
 

c. Clubs die een organisatie voor de Beker van Vlaanderen wensen, dienen hun kandidatuur in te dienen 

op de zomerzitting van de technische commissie van het voorgaande kalenderjaar. Wanneer 

meerdere organisatoren hun aanvraag indienen, zal door loting op de herfstvergadering van de 

 IC commissie de organisator worden aangeduid. 
 

d. Voor elke organisatie van de Beker van Vlaanderen dient aan Cycling Vlaanderen twee maand vóór 

de organisatie, de som van 25 euro gestort als organisatievergunning. De technische fiche dient 

eveneens volgens de geldende richtlijnen twee maand voor de organisatie te worden verstuurd. 
 

3.2. Organisatie 
 

Speeldagen jaarlijks te bekijken naargelang de internationale kalender. 
 

3.3 Deelname 
 

a. Volgende jeugdploegen kunnen deelnemen: alle uit de reeksen Jeugd C, Jeugd B en Jeugd A. Er 

dienen minimum drie ploegen per leeftijdscategorie te zijn ingeschreven. 
 

b. De ploegen worden ingedeeld in reeksen, waarbij het aantal ploegen in iedere reeks beperkt is tot 6 

ploegen. (wordt aangepast volgens aantal ingeschreven ploegen) 
 

c. Bij gebrek aan ploegen in één der reeksen kunnen er twee samen gevoegd worden. 
 

d. De reeksen worden samengesteld volgens de behaalde plaats in het voorbije kampioenschap. 
 

3.4 De wedstrijden 
 

a. Alle wedstrijden worden betwist volgens de categorie: Jeugd C en Jeugd B spelen 2 x 5 min. 

 Junioren spelen over 2 x 6 min. 
 

b. Bij gelijkheid van punten, wordt voor plaats 1,2 en 3 een testtime gespeeld. (volgens het 

Internationaal. Reglement) 
 

3.5 Reservespelers 
 

a. Iedere speler die in het bezit is van een geldige vergunning cyclo-bal kan als reservespeler worden 

ingezet. (minimumleeftijd van 8 jaar bereikt hebben) 
 

b. Elke ploeg kan slechts op één reservespeler beroep doen. Een reservespeler mag slechts in 1 ploeg 

aantreden. (maar moet wel tot dezelfde club behoren). 
 

c. Een speler uit een hogere reeks (bv. Jeugd A) kan nooit reservespeler zijn voor een lager spelende 

ploeg (bv. Jeugd B). 
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3.6 Splitsing van ploegen 
 

 Indien de spelers van een ploeg uit bv. junioren van het voorbije Kamp. van België niet meer samen 

 spelen of niet samen worden ingeschreven, kan de club een nieuwe samenstelling inschrijven. 
 

3.7 Forfait 
 

 Bij forfait van een ploeg zal de club waarbij deze is aangesloten aansprakelijk worden gesteld en de 

 organisator vergoeden met de som van € 25 + € 25 aan Cycling Vlaanderen. 
 

3.8. Trofeeën Beker van Vlaanderen 
 

a. Door Cycling Vlaanderen zal per categorie een wisselbeker worden ingesteld, waarbij de club, die 

hem 3 jaar opeenvolgend of 5 maal niet opeenvolgend weet te behalen, de beker definitief mag 

behouden. 
 

b. De club die de beker voor 1 jaar wint, dient deze volgens de richtlijnen van Cycling Vlaanderen op 

eigen kosten te laten graveren, en deze trofee goed te beheren. Deze trofee dient steeds in goede staat 

aanwezig te zijn op de dag van de finale. Bij het niet naleven is een boete voorzien van €50. 
 

c. De organisator van de finale heeft de verplichting naturaprijzen voor alle deelnemers te voorzien. 
 

 

 

 

 

 

Deze reglementen werden bekrachtigd door de Commissie Indoor Cycling van Cycling Vlaanderen. 
 

 

**************************** 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

4. SELECTIE WK  

 
• Voor de aanduiding van de Belgische ploeg die deelneemt aan het Wereldkampioenschap Cyclo-bal wordt niet 

de Belgische kampioen van het lopende jaar weerhouden, maar de ploeg die in onderstaande tornooien de 

meeste punten heeft verzameld. 

• De periode voor het behalen der punten loopt van de week na de finaledag K.v.B. 1° afdeling tot en met de 

finaledag van het K.v.B. van het lopende jaar. 

• De punten worden toegekend per ploeg. 

Indien een reservespeler wordt ingezet worden de WK-punten toch toegekend aan de basisploeg.. 

• Bij gelijkheid van punten telt de uitslag in de Final Four. 

• De cyclobalcoach wordt jaarlijks aangeduid door Cycling Vlaanderen, dit in overleg met de ploeg die België 

op het WK vertegenwoordigt. 

• De ploeg die 2de eindigt in de rangschikking wordt als reserveploeg aangeduid waarbij echter geen financiële 

tussenkomst is voorzien. De reservespelers dienen wel de voorziene overnachting van Cycling Vlaanderen te 

gebruiken en dienen zich te houden aan alle andere afspraken die gemaakt worden door de delegatie. 

 

Puntenindeling 
************** 
 

Behaalde plaats:  1 2 3 4 5 

 

1° en 2° ronde K.v.B. 

1° afd dagklassement  3 2 1 0 

 

3° ronde K.v.B. 

1° afd dagklassement  6 4 2 0 

 

Eindstand K.v.B. - 1° afd. 

Na Final Four   9 6 3 0 

 

Eindstand B.v.Vl. Elite  6 4 2 0 

 

Wereldkampioenschap  5 4 3 2 1 

Europacup Elite  5 4 3 2 1 

UCI-Worldcuptornooien 5 4 3 2 1 

(europese manches) 
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5. SELECTIE EK JEUGD / EK U23 

 

Selectienormen Europees Jeugd Kampioenschap en Europacup U23 
 

- Door Cycling Vlaanderen wordt een ploeg afgevaardigd voor deelname aan vermelde Europese 

kampioenschappen. 

- Voor beide competities zullen selectiewedstrijden worden georganiseerd waarvan de modaliteiten 

door de technische commissie zullen bepaald worden. 

- De geselecteerde spelers voor het EK jeugd dienen niet tot eenzelfde club te behoren. 

- Voor deelname aan EK U23 is door Cycling Vlaanderen geen financiële tussenkomst voorzien. 

 

 

*********** 
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6. SELECTIE WORLD CUP 
 

6.1 Meldingen 

  Ploegen, ingeschreven in het kampioenschap van België 1ste afdeling van het komende jaar, 

  kunnen hun kandidatuur tot deelname indienen via hun club. 

  De inschrijving moeten voor 15 jan. bij Cycling Vlaanderen ingediend zijn. 
 

6.2 Selecties 

Selecties gebeuren volgens volgende criteria: 
 

a. Het aantal deelnemende Belgische ploegen is afhankelijk van de UCI quota. 
 

b. De rangschikking na de eerste ronde van het kampioenschap van België is bepalend voor 

 deelname met in acht name van volgende punten. De ploeg die eerste eindigt van de kandidaat 

 ploegen heeft recht op de maximale deelname. De ploeg die tweede eindigt van de kandidaat 

 ploegen heeft recht op de resterende deelnames of wordt als reserveploeg aangeduid. De 

 ploeg die derde eindigt van de kandidaat ploegen wordt eventueel als reserveploeg aangeduid. 
 

c. Bij het bepalen van de rangschikking wordt enkel rekening gehouden met de behaalde punten 

 van de dagrangschikking. Staan twee ploegen met gelijke punten wordt er een testtime 

 gespeeld volgens het internationaal reglement. Staan drie of meer ploegen met gelijke punten 

 worden er testtimes gespeeld volgens het internationale reglement. De testtimes worden 

 aansluitend op de laatste wedstrijd betwist. 
 

d. De aangeduide reserveploeg voor de betreffende manche (s) dient zich volledig beschikbaar te 

houden indien de basisploeg niet kan aantreden. 

 

 

 

 
*********** 

 

 


