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(in voege vanaf 01.01.23) 

   

§ 3 Verloop van de wedstrijd 

2.2.023 B  Voor de Heren en Dames Juniores is de maximum toegelaten versnelling 7,93 m en 

7,32 m voor de Heren en Dames U17 in de wedstrijden van de regionale en nationale 

kalender en tijdens de nationale kampioenschappen. Deze beperking geldt enkel voor 

de wegwedstrijden, NIET voor de veldritten, pistewedstrijden (vaste versnelling) en 

mountainbikewedstrijden. 

Toevoeging aan artikel 2.3.018B 

Briefing BK’s  

De ploegleidersvergadering voor het BK dames en heren junioren,  voor het BK elite 2 

en U23, die op éénzelfde dag en locatie worden verreden, vinden op aparte tijdstippen 

plaats, met in acht name van het volgende: 

• Ploegen & provincies die tijdig aanwezig waren op de eerste 

ploegleidersvergadering van de dag, worden als aanwezig beschouwd voor de 

lottrekking van de wagens van de 2e ploegleidersvergadering.  

• De juryvoorzitter van de eerste wedstrijd geeft de namen door van de aanwezige 

ploegen & provincies aan de juryvoorzitter van de 2e wedstrijd. 

 
102.1  Bijzondere voorwaarden betreffende bepaalde categorieën van leden 

Categorieën en competities  

  interclubwedstrijden 

Inschrijvingsgeld: 

o € 7 + € 5 waarborg rugnummer en kaderplaatje  

(Renners die geen Belgische vergunning hebben betalen 5 euro extra 

inschrijvingsgeld als bijdrage voor de verzekering BA en Rechtsbijstand) 

102.4   Interclub & rittenwedstrijden  
Algemeenheden 
Aantal toegestane dagen in rittenwedstrijden van de nationale kalender, mits 
voorafgaandelijk akkoord van de nationale wegcommissie:  

• U17 (2.17 & 2.16N): minimum 3 dagen, maximum 4 dagen;  

• Junioren (2.14 & 2.16J): minimum 3, maximum 5 dagen;  

• Elites zonder contract en U23: minimum 3, maximum 6 dagen. 

 

Indien een rittenwedstrijd verreden wordt over het maximaal aantal toegestane dagen 
moet minimaal 1 wedstrijddag verreden worden onder de vorm van een tijdrit, hetzij 
individueel of per ploeg. 

 
1 dag voor de rittenwedstrijd én 3 dagen na de laatst deelgenomen etappe mag een 

renner U17 & junior niet aan wedstrijden deelnemen. Bij de U17 voor rittenwedstrijden 

vanaf 3 dagen en bij junioren vanaf 4 dagen. Indien de rittenwedstrijd voor 

desbetreffende categorie minder wedstrijddagen telt dan hierboven beschreven, moet 

de rustperiode niet worden gerespecteerd. 

 



Elke organisator moet uiterlijk twee maanden voor zijn organisatie zijn technische gids 
en wedstrijdreglement ter goedkeuring opsturen naar de provinciale coördinator van de 
commissie WPV en naar de aangeduide juryvoorzitter. 

 
102.14  Voertuigen in een wegwedstrijd 

 

De wegcommissie heeft over volgende punten een akkoord bereikt. De definitieve 

opmaak van de reglementswijzing zal aan het bestuursorgaan van november worden 

voorgelegd. 

Moeten de opleiding, die uit drie luiken bestaat, volgen: 

- sportdirecteurs van UCI-continentale mannen/vrouwenteams die een eerste 
vergunningsaanvraag indienen 

- club ploegleiders die een eerste vergunningsaanvraag indienen  
- ploegleiders/sportdirecteurs die langer dan 3 kalenderjaren geen vergunning als 

ploegleider/sportdirecteur hebben gehad. 
 
1) Een theoretische opleiding 

2) Een schriftelijke test 

3) Een stageperiode: de kandidaat-ploegleider/sportdirecteur zal gedurende vijf 

wedstrijden (Eerst 2 wedstrijden kijkstage als passagier gevolgd door 3 

wedstrijden aan het stuur), met een voorlopige vergunning, onder begeleiding 

van een ervaren ploegleider/sportdirecteur met vergunning stage lopen.  Na 

elke wedstrijd zal de kandidaat-ploegleider beoordeeld worden door zijn 

stagebegeleider evenals de juryvoorzitter.  

 

Positieve beoordeling stage –> afleveren definitieve vergunning  

Negatieve beoordeling stage -> stage wordt stopgezet en neer te schrijven wat kan 

leiden tot een negatieve beoordeling. 

 

Bij vaststelling van vervalsing/fraude van het stagedocument wordt dit overgegeven aan 

de disciplinaire commissie. 

 

Tijdritten komen niet in aanmerking als stagedag. 

De duur van de stage kan maximaal 2 seizoenen bedragen. 

 

112 B  BAREMA VAN SPECIFIEKE BELGISCHE STRAFFEN 

             BAREMA STRAFFEN ADMINISTRATIEF REGLEMENT 

 

112.51 Kandidaat ploegleider/sportdirecteur waarvan 

stagedocument werd vervalst of waarbij fraude 

werd vastgesteld.  

➢ Einde stage 
➢ Kan in een periode van 3 

kalenderjaren de cycli tot het 
bekomen van een vergunning van 
ploegleider/sportdirecteur niet 
opnieuw opstarten. 

 


