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REGLEMENTERING GRAVEL 

INLEIDING 

 
De discipline "gravel" beschrijft het rijden met een fiets op onverharde wegen en paden, 
ergens tussen racefietsen en mountainbiken in. 
 

OMLOOP  

 

ONDERGROND 

De omloop/wedstrijd moet grotendeels bestaan uit afwisselend halfverhard wegdek 
(steenslag, grind, schelpen) en/of onverhard wegdek (aardebaan, zandlaag, 
puinfundering). Het resterende mag bestaan uit verhard wegdek (asfalt- of 
betonverhardingen, klinkers, betonstraatsteen, baksteen, natuursteen en kasseien).  
 
 

 

BECHRIJVING OMLOOP 

De organisator heeft bij het organiseren van de wedstrijd de keuze om te werken met 

lokale circuits of een rit in lijn. Bij het organiseren van de Gravelwedstrijden moet het KB 
(Koninklijk besluit wielerwedstrijd en van de alle terrein wedstrijden 2019) worden 
gerespecteerd.  
 
Zoals beschreven staat in het KB kan een organisator de keuze maken om een wedstrijd te 
organiseren in een gesloten vorm, open vorm of een rit in lijn.  

 

Breedte omloop 

De breedte van volledige omloop moet minstens 3 meter zijn.  
 

Aankomst- en startzone  

Uitsluitend op verhard of halfverhard wegdek  

• Conform KB (alle terreinwedstrijden)  

Obstakels  

De organisator zorgt ervoor dat gevaarlijke obstakels (gevaarlijke afdalingen, 
prikkeldraden, gevaarlijke bochten, paaltjes,..) worden vermeden. Een parcourskeuring 
kan door de federatie/organisator op voorhand worden aangevraagd.  
 
De organisator moet voorzien dat het parcours in alle omstandigheden berijdbaar is. 
Looppassages moeten vermeden worden (geen veldrijden).  
 

Bekendmaking parcours  

De organisator maakt op voorhand zijn omloop kenbaar naar de deelnemers.  
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REGLEMENTERING  

 

JEUGDREGLEMENTERING 

Een gravelwedstrijd telt mee als wedstrijddag in functie van de jeugdreglementering.  
 

SEIZOEN  

Het gravelseizoen start op 01 april en eindigt op 31 augustus.  
 
Uitzonderingen kunnen worden aangevraagd. Hiervoor kan contact worden opgenomen met 
massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen  
 

CATEGORIËN 

Gravelwedstrijden zijn mogelijk vanaf de categorie U17. Voor de andere jeugdcategorieën 
kan een promotionele activiteit aangevraagd worden.  
 

AFSTAND WEDSTRIJDEN  

Onderstaande kilometers worden gehanteerd: 

U17 Maximum 35 km 

Meisjes JEUGD Maximum 35 km 

Junioren Maximum 60 km  

 
Uitzonderingen kunnen worden aangevraagd aan de Vlaamse Jeugdcommissie. Hiervoor kan 
contact worden opgenomen met massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen  
 

FIETS 

Onderstaande type fietsen zijn toegelaten: 

• Gravelfiets  

• Veldritfiets  

• Mountainbike  

• Racefiets  

Elektrisch ondersteunde fietsen zijn niet toegelaten.  
 

BANDEN 

Om de wedstrijd zo laagdrempelig mogelijk te maken, is er geen beperking qua 
bandendikte.  
 

VERSNELLING  

De versnelling wordt beperkt aan de hand van de versnelling dat voor desbetreffende 
categorie is gelimiteerd in functie van het wegwielrennen. Onderstaande afmetingen 
worden gehanteerd:  

U15 6,40 meter  

U17 7,32 meter  

Junior  7,93 meter  

U23/ELITE/MASTER  Geen beperking  
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AANTAL DEELNEMERS 

 
Gesloten omloop – 3 km:  
Maximaal 50 deelnemers  
 
Lokale circuits tussen de 3 en 20 km:  
Het aantal deelnemers is gelimiteerd op 75 deelnemers. 
 
Rit in lijn:  
Geen beperking op het aantal deelnemers. De veiligheid moet wel gewaarborgd blijven.  
 
Uitzonderingen kunnen worden aangevraagd. Hiervoor kan contact worden opgenomen met 

massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen  
 

TECHNISCHE ASSISTENTIE  

Technische assistentie is niet toegelaten. De deelnemer moet zich in alle omstandigheden 

zelf verhelpen. Assistentie van een andere deelnemer is wel toegelaten. Een 
bevoorradingspost is wel toegelaten.  
 

WEGWERPZONE – BEVOORRADING  

De wegwerpzone moet voorzien worden zoals beschreven in het KB. 
 
 

VEILIGHEID 

Voor de veiligheid van de wedstrijden, moet er één week op voorhand een parcourskeuring 
worden gedaan. De parcourskeuring wordt herhaald de dag van de wedstrijd.  
 
Openingsvoertuig – sluitingswagen  
De organisator moet een OFFROAD openingsvoertuig + sluitingsvoertuig (bijvoorbeeld 
QUAD, moto) voorzien om de wedstrijd te volgen.  
 
Hulpdiensten  
Conform KB 
 

INSCHRIJVINGSGELD – PRIJZENGELD – AFDRACHTEN 

Dit moet op voorhand worden voorgelegd aan Cycling Vlaanderen. Hiervoor kan contact 
worden opgenomen met massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen 
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STRUCTUUR – COMMISSIES – OFFCIALS  

 

COMMISSIE  

Doordat de discipline draagvlakken heeft met verschillende andere disciplines, zal een 
autonome werkgroep het beleid van de discipline verder uitschrijven. De 
verantwoordelijken van de discipline WEG/VELD/MTB zullen uitgenodigd worden om deel 
te nemen aan de werkgroep.  
 

In een tweede fase kan een nieuwe commissie worden opgericht.  
 

KALENDERBEPALING  

De kalender zal  bepaald worden door de Vlaamse mountainbikecommissie/wegcommissie.  

 
 

OFFICIALS 

Gezien de aanleuning met het wegwielrennen/veldrijden, prefereren we aanduidingen via 

de provinciale voorzitter WPV.  
 
De wedstrijden zullen worden voorzien van transponders (gezien de complexiteit). Het 
aantal officials per wedstrijd zal moeten bepaald worden aan de hand van de 
omloopkeuring (gevaarlijke punten…). 
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