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In 2021 werd in Vlaanderen een regelmatigheidscriterium voor de categorieën Meisjes U17 en 
Meisjes Juniores op poten gezet. Dit criterium wordt verder toegepast in 2022 en is gebaseerd op 
een strijdlustklassement met als naam ‘Ladies Youth Cycling Trophy 2022’.  
 
De introductie van dit strijdlustklassement heeft als doel een sportieve meerwaarde en aanvulling te 

zijn op de invulling van de 1.16-wedstrijden. Enerzijds creëert het de kans om het niveau van de 

meisjeswedstrijden de hoogte in te jagen, anderzijds biedt het een subdoel voor jeugdmeisjes om 

beloond te worden om op een aanvallende manier te fietsen. Dit initiatief betekent eveneens dat alle 

organisatoren van 1.16-wedstrijden gebundeld worden onder één overkoepelend klassement. 

 

ARTIKEL 1 – WAT 

 
1.1 Dit regelmatigheidscriterium bundelt alle wegwedstrijden 1.16 Meisjes Jeugd die in 2022 op de 
kalender van Cycling Vlaanderen staan. Hieronder vallen ook meerdaagses en criteriums.  
 
1.2 In 2022 tellen volgende wedstrijdensoorten voor het strijdlustklassement van de Ladies Youth 
Cycling Trophy: 

- 1.16 Meisjes Jeugd (U17 en Junioren) 
- 1.16J Meisjes Junioren 
- 1.16N Meisjes U17 

 
Dit omvat alle wedstrijden voor U17 en Junioren meisjes. Ook de wedstrijden die gelinkt zijn aan de 
provinciale kampioenschappen tellen mee voor het strijdlustklassement, aangezien dit steeds open 
wedstrijden voor 1.16 Meisjes Jeugd betreft. Ook alle afzonderlijke wedstrijden voor meisjes U17 en 
meisjes juniores die door dezelfde organisator op dezelfde dag worden georganiseerd tellen mee. 
 
1.3 Volgend type wedstrijden vallen niet onder de Ladies Youth Cycling Trophy en bijhorend 
strijdlustklassement:  

- Wedstrijden 1.13, aangezien daar enkel Meisjes Juniores aan kunnen deelnemen 
- Het Belgisch Kampioenschap op de weg en in het tijdrijden voor Meisjes U17 en Meisjes 

Juniores  

- Het Kampioenschap van Vlaanderen op de weg voor Meisjes U17 en Meisjes Juniores 
- Alle afzonderlijke wedstrijden voor meisjes U17 en/of meisjes Junioren die niet op dezelfde 

dag/samen georganiseerd worden.  
 
1.4 Iedere wedstrijd vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de organiserende vereniging en 

dit volgens de reglementering van Belgian Cycling en Cycling Vlaanderen. 
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ARTIKEL 2 – STARTRECHT 

 

2.1 Alle wedstrijden zijn toegankelijk voor Belgische en buitenlandse vergunninghouders die een 
officiële en reglementaire UCI-vergunning 2022 kunnen voorleggen en voldoen aan de gestelde eisen 
inzake deelname.  
 
2.2 Ook meisjes met een promovergunning van Cycling Vlaanderen kunnen starten in deze 1.16- 

wedstrijden. 

 

ARTIKEL 3 – INVULLING STRIJDLUSTKLASSEMENT 

 

Hieronder geven we weer hoe het strijdlustklassement opgesteld en toegepast wordt.  
 
3.1 Per georganiseerde wedstrijd die onder de LYCT valt, worden er na elke afgelopen ronde ter 
hoogte van de officiële aankomstlijn 3 verschillende punten uitgereikt. Per ronde behalen de eerste 3 
voorbijrijdende rensters dus punten. Hier geldt 1 uitzondering: bij de aankomst (laatste passage over 
de meet) worden er geen strijdlustpunten toegekend. Dit is het wedstrijdeinde. De rituitslag van de 
wedstrijd heeft dus geen invloed op de stand van het strijdlustklassement.  
 
3.2 Volgende 3 punten worden na elke afgelopen ronde uitgedeeld:  

- 5 punten voor de eerste renster die over de streep rijdt  

- 3 punten voor de tweede renster die over de streep rijdt  

- 1 punt voor de derde renster die over de streep rijdt  
 
3.3 De per ronde toegekende punten (5-3-1) worden verdeeld onder de U17 en Juniores samen.  
 
3.4 Bij een gezamenlijke wedstrijd (1.16), waarbij meisjes U17 en Junioren samen rijden, wordt 
volgend wedstrijdprincipe gehanteerd: de Meisjes U17 vertrekken in de ronde waarin de Meisjes 
Juniores de afstand van 20 km wedstrijd het dichtst hebben benaderd. De start van de Meisjes U17 
gebeurt op het ogenblik dat de Meisjes Juniores op 750 meter van de doortocht aan de aankomstlijn 
zijn.  
 
3.5 Indien er op dezelfde dag een aparte wedstrijd is voor meisjes U17 en Junioren, dan kunnen 
meisjes Junioren pas punten verzamelen bij hetzelfde aantal ronden als de meisjes U17. Voorbeeld: 
de wedstrijd voor meisjes U17 is 5 ronden en de wedstrijd van Junioren bedraagt 7 ronden. Het  
strijdlustklassement voor meisjes Junioren begint pas na 2 ronden zodat er ook 5 ronden punten te 
verdienen zijn. 
 
3.6 Elke manche bevat minstens 50 km wedstrijd voor de Meisjes U17 en minstens 70 km voor de 
Meisjes Juniores.  
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3.7 Per wedstrijd worden volgende winnaressen gehuldigd. Voor deze 3 winnaressen wordt minstens 
1 bloementuil voorzien:  

- Een dagwinnares van de wedstrijd over de U17 en Junioren gespreid (scratchuitslag)  

- Een dagwinnares van de wedstrijd bij de U17  

- Een dagwinnares van het strijdlustklassement: dit is de renster die in de desbetreffende 

wedstrijd het meest aantal strijdlustpunten sprokkelde:  

• Bij een gelijkstandsituatie wordt gekeken naar de renster die op de desbetreffende 

wedstrijddag het meest aantal keer ‘5 punten’ (eerste plaats bij passage aan de 

meet) heeft gesprokkeld.  

• Indien bovenstaande nog steeds een gelijkstandsituatie met zich meebrengt, wordt 

gekeken naar het aantal behaalde punten in de laatste strijdlustronde van de 

wedstrijd. De renster die daar het meest aantal punten sprokkelde, wint het 

strijdlustklassement van de dag.  

• Indien voorgaande nog steeds zorgt voor een gelijkstandsituatie wordt gekeken naar 

het aantal gesprokkelde punten in de voorlaatste strijdlustpassage. Dit principe 

wordt voorgezet tot er een verschil in punten ontstaat.  

 
 

ARTIKEL 4 – OPMAAK STRIJDLUSTKLASSEMENT 

 

4.1 Er wordt 1 strijdlustklassement opgemaakt over de categorieën U17 & Junioren heen. Er is dus 
geen afzonderlijk klassement voorzien voor U17.  
 
4.2 De tussenstand van dit klassement wordt gedurende het seizoen bijgehouden door Cycling 
Vlaanderen. Na elke manche/wedstrijd wordt het strijdlustklassement telkens op de daaropvolgende 
maandag of dinsdag bijgewerkt en gepubliceerd op de website van Cycling Vlaanderen.  
 

4.3 In het strijdlustklassement wordt telkens het totaal aantal behaalde punten per renster per 

manche/wedstrijd van de LYCT in absolute aantallen opgenomen. 
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ARTIKEL 5 – PRIJZEN 

 

 
5.1 De eerste vijf rensters die zich na afloop van de laatste wedstrijd van het seizoen bovenaan het 
strijdlustklassement van de LYCT bevinden, worden gehuldigd met volgend prijzenpakket indachtig:  
 

- Eerste plaats: PRIJS NOG TE BEPALEN  
- Tweede plaats: PRIJS NOG TE BEPALEN  
- Derde plaats: PRIJS NOG TE BEPALEN  
- Vierde plaats: PRIJS NOG TE BEPALEN  
- Vijfde plaats: PRIJS NOG TE BEPALEN  

 
5.2 Bij een gelijkstandsituatie in het klassement wordt gekeken naar het aantal gewonnen 
dagmanches over alle LYCT-wedstrijden heen om de volgorde van het eindklassement te bepalen. De 
renster met de meeste aantal gewonnen dagmanches krijgt daar steeds voorrang in de 
eindklassering. Voorbeeld: 2 meisjes staan met een gelijk aantal punten op de derde plaats in het 
eindklassement. Meisje 1 won het afgelopen 5 keer het dagstrijdlustklassement, meisje 2 won dit 3 
keer. Meisje 1 wordt definitief derde in het eindklassement, meisje 2 schuift op naar de vierde plek.  
 
5.3 Indien de procedure onder 5.2 ook tot een gelijkstandsituatie leidt, wordt gekeken naar het 
totaal aantal gesprokkelde punten in de laatste wedstrijdmanche. Wie daar het meeste punten 
behaalde, heeft voorrang in het klassement. Indien ook dit tot een gelijkstandsituatie leidt, wordt 
gekeken naar het totaal aantal gesprokkelde punten in de voorlaatste wedstrijdmanche. Dit principe 
wordt voorgezet tot er een verschil in punten ontstaat om de eindklassering definitief te gaan 
bepalen.  
 
5.4 De uitreiking van deze prijzen wordt voorzien op een slothappening. De datum hiervan wordt 
later bepaald. 
 

5.5 Er worden in navolging van de coronamaatregelen geen geldprijzen uitgereikt in het seizoen 

2022. 
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ARTIKEL 6 – ONVOORZIENE SITUATIES 

 

6.1 De uitreiking van de prijzen van de Ladies Youth Cycling Trophy kan enkel doorgaan mits er 
minstens 50% van de in aanmerking komende wedstrijden op de kalender 2022 verreden werden.  
 

6.2 In 2022 komen er 28 wedstrijden in aanmerking om onder de Ladies Youth Cycling Trophy te 

vallen. Dit betekent dat er minstens 14 wedstrijden moeten doorgegaan zijn op het eind van het 

wegseizoen 2022 om over te kunnen gaan naar de fase van de prijsuitreiking. 

 

ARTIKEL 7 – CONTACT 

 

Bij vragen over het strijdlustklassement van de Ladies Youth Cycling Trophy kan je terecht bij 

volgende contactpersonen. 

 

WIE WAT E-MAIL TEL. 

Chris Lamon Initiatiefnemer 
Ladies Youth 
Cycling Trophy 

chrislamon@icloud.com / 

Anne-Laure 
Gheerardyn 

Coördinator 
vrouwenwielrennen 

Anne-
laure.gheerardyn@cycling.vlaanderen 

+32 (0)4/92 
46.77.57 

 

 


