
Type wedstrijd Inschrijving via Prijzen Afstand Uit welke ploegen? Voorwaarden? Toegelaten renners Bedrag inschrijving Max. deelnemers

Elite met contract (M) - UCI geregistreerde renners 0 *€ 5

Elite 2 (M) €7 + *€ 5

U23 (M) €7 + *€ 5

Elite met contract - UCI geregistreerde renners 0 + *€ 5

Elite 2 (M)

U23 (M)

Elite met contract - UCI geregistreerde renners 0 + *€ 5

Elite 2 (M)

U23 (M)

Maximum 3 buitenlandse clubploegen/regionale & nationale selecties (geen renners van 
continentale UCI-ploegen). 

Maximum 5 andere buitenlandse clubploegen/regionale & nationale selecties cfr. 
grensakkoorden met aangrenzende federaties (NED – FRA – GBR –  GER – LUX) (mits toelating 

van de wegcommissie) (geen renners van UCI ploegen). 

Mixte ploegen: cfr. art. 2.1.008 B. 

GEEN renners van Worldteams en Proteams

Weerhouden Belgische ploegen 

Weerhouden Nederlandse ploegen 

Wildcards: max. 3 Belgische of buitenlandse clubploegen of een provinciale, regionale of 
nationale selectie

Belgische clubploegen Elite 2 (M)
Maximum 3 buitenlandse clubploegen, inbegrepen aangrenzende clubs (geen renners van UCI 

ploegen)
U23 (M)

Mixte ploegen: cfr. art. 2.1.008 B (geen renners van UCI ploegen) Elite 3 (M)

Belgische samengestelde ploegen: ploegen van club- en individuele renners (w.o. evt. Elite 3 en 
Masters)

Masters (M)

Belgische provinciale, regionale, nationale selecties (zonder renners van UCI ploegen)

De Nationale Militaire ploeg (zelf met renners van een ploeg die aan dezelfde wedstrijd 
deelneemt)

Enkel de volwaardige clubteams en mixed teams van minstens 4 renners komen in aanmerking 
voor de clubklassering (niet de samengestelde ploegen)

Geen buitenlandse regionale, nationale selecties

Weerhouden Belgische ploegen: enkel vergunninghouders Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen 
en FCWB)

Elite 2 (M)

STARTRECHT WIELERWEDSTRIJDEN 2023
WIE MAG STARTEN IN WELKE WEDSTRIJD? Versie 24/03/2023

Elite individueel Via organisator Max. 180 km 175

       
      

     
             
             

  

€7 (per dag) + *€5 

Max. 160 km 

€ 1270 (ind.), € 500 (club)

€0 + *€5

€7 + *€5

175 - 25 ploegen

€5020 (25)

€ 2500 (30)

1.12/13 IC1

GEEN renners van Worldteams. 120-140 kmVia Cycling Vlaanderen1.12 open

€ 1500 (ind.), € 500 (club)

* waarborg rugnnumer + kaderplaatje - **extra dagverzekering  - ***In de regionale en nationale individuele en interclubwedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit. In de nationale rittenwedstrijden geldt dit per wedstrijddag - Verdeling inschrijvingsgeld is in 2023 = €5 Cycling 
Vlaanderen + €2 organisator = €7

2.12/13 IC1

150 - 25 ploegenMax. 170 km

1.12/13 IC2

Max. 140 km 175 - 25 ploegen

€7 +*€5

€7 + *€5+ € 6**

€ 690 (ind.), € 380 (club)

€690 (rit - tijdrit - eindklassement), € 
380 (club)

2.12/13 IC2

Clubs via BelCy + wildcards via 
organisator - inschrijven renners via 

BelCy
1.13 IC 1  Road Series

Belgische continentale teams, Belgische professionele UCI crossteams, Belgische clubploegen, 
Belgische provinciale, regionale en nationale selecties (geen renners uit WT). 

Via organisator - inschrijven renners 
via BelCy

Via organisator - inschrijven renners 
via BelCy

Buitelandse vergunninghouders + renners van Wildcardclubs 

U23 renners uit de weerhouden Belgische clubs 

Worldteams, Proteams, continentale teams, UCI professionele crossteams, Belgische 
clubploegen, Belgische vergunninghouders uit clubploegen en individuelen.

€7 +*€5
175

€1150 (rit - tijdrit - eindklassement), € 
750 (club), € 560 (1/2 rit - proloog)

     

€ 7 + *€5

  



Type wedstrijd Inschrijving via Prijzen Afstand Uit welke ploegen? Voorwaarden? Toegelaten renners Bedrag inschrijving Max. deelnemers

STARTRECHT WIELERWEDSTRIJDEN 2023
WIE MAG STARTEN IN WELKE WEDSTRIJD? Versie 24/03/2023

      

* waarborg rugnnumer + kaderplaatje - **extra dagverzekering  - ***In de regionale en nationale individuele en interclubwedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit. In de nationale rittenwedstrijden geldt dit per wedstrijddag - Verdeling inschrijvingsgeld is in 2023 = €5 Cycling 
Vlaanderen + €2 organisator = €7

        
      

U23 (M)

Elite 3 (M)

Masters (M)

Elite met contract (M) - UCI geregistreerde renners €0 + *€ 5

Elite 2 (M) en U23 (M) €7 + *€ 5
Elite3: vergunning Cycling Vlaanderen/FCWB (M)

Masters: vergunning Cycling Vlaanderen/FCWB (M)

Als er geen 1.12C wedstrijd of WAOD wedstrijd is in eigen provincie en niet tijdens 
kampioenschappen. 

Een 1.12 is enkel mogelijk in eigen provincie

Elite met contract (M) - UCI geregistreerde renners 0 + *€ 5

Elite 2 (M)

U23 (M)

Elite 2 (M)

U23 (M)

Elite 3: vergunning Cycling Vlaanderen/FCWB (M)
Masters: vergunning Cycling Vlaanderen/FCWB (M)

Als er geen 1.12C wedstrijd of WAOD wedstrijd is in eigen provincie en niet tijdens 
kampioenschappen.Een 1.12 is enkel mogelijk in eigen provincie

WAOD (M) € 7 + *€5 + € 6**

175 - 25 ploegen1.12 IC2 Beker van België
Clubs via BelCy + wildcards via 

organisator - inschrijven renners via 
BelCy

Wildcards: Belgische clubploegen (geen clubs die vast deelnemen aan de U23 Road Series), 
Belgische provinciale en regionale selecties, Ploegen van elite 3 en masters, Maximum 3 

buitenlandse ploegen. 

Via organisator1.12 criterium (aanvragen als 
1.12A gesloten omloop)

175

Elite 3 en masters A - 
maximum 70 km en masters 
B,C en D - maximum 60 km 
(indien mogelijk wordt er 

     

Prijzengeld is niet verplicht - uitslag per 
categorie

Via Cycling Vlaanderen1.12C

175

1.12B 175

Belgische en buitenlandse clubploegen (Niet-Belgische vergunninghouders met toelating van 
hun federatie), Belgische vergunninghouders U23 (niet-prof) uit  continentale teams en UCI 

professionele crossteams . Belgische vergunninghouders elite 2 (niet-prof) uit Belgische 
professionele crossteams en CP2 teams. 

Als er geen 1.12C wedstrijd is in eigen provincie en niet tijdens kampioenschappen. 
100-120 kmVia Cycling Vlaanderen € 400 (20), Optioneel: U23 €150 (10)

€ 600 (20), Optioneel: U23 €150 (10)

€ 7 + *€5

€ 7 + *€5 + € 6**

€ 7 + *€5
1.12A

€ 690 (ind.), € 380 (club)

   

€ 7  + *€5+ € 6**

Max, 160 km

Belgische en buitenlandse clubploegen (niet-Belgische vergunninghouders met toelating van hun 
federatie), Belgische vergunninghouders uit continentale teams, Belgische professionele UCI 

crossteams en van buitenl. cont. Teams

WAOD (M)

120-140 km
Belgische en buitenlandse clubploegen (niet-Belgische vergunninghouders met toelating van hun 

federatie), Belgische vergunninghouders uit continentale teams, professionele UCI crossteams 
en van buitenl. cont. Teams - GEEN renners van Worldteams en Proteams

Elite3  en masters met vergunning Cycling Vlaanderen – FCWB – WAOD en buitenlandse vergunninghouders (M)
Elite3 (Amateurs) 

Master A 35-44 jaar 
Master B 45-54 jaar 

Master C 55- 64 jaar  en Master D ouder dan 65 jaar 

€ 7 + *€5

€ 7 + *€5 + € 6**

€ 7 + *€5 + € 6**

35 deelnemers indien de omloop 
tussen de 800 meter en de 1599 
meter is. 50 deelnemers indien 
de omloop groter is dan 1599 

meter

Als er geen 1.12C wedstrijd is in eigen provincie en niet tijdens kampioenschappen. Max. 70 km€ 600 (20)

Via Cycling Vlaanderen



Type wedstrijd Inschrijving via Prijzen Afstand Uit welke ploegen? Voorwaarden? Toegelaten renners Bedrag inschrijving Max. deelnemers

STARTRECHT WIELERWEDSTRIJDEN 2023
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* waarborg rugnnumer + kaderplaatje - **extra dagverzekering  - ***In de regionale en nationale individuele en interclubwedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit. In de nationale rittenwedstrijden geldt dit per wedstrijddag - Verdeling inschrijvingsgeld is in 2023 = €5 Cycling 
Vlaanderen + €2 organisator = €7

        
      

Met dagverzekering (ook buitenlanders zonder vergunning) - ter plaatste inschrijvingen (je wordt 
ingedeeld a.d.h.v je geboortejaar) 

Niet-aangeslotenen (M) €7 + *€ 5+ € 10**

Als er geen 1.12C wedstrijd is in eigen provincie en niet tijdens kampioenschappen Elite 3 -23 jaar: vergunning Cycling Vlaanderen/FCWB (M) €7 + *€5 + € 6**

Als er geen 1.12C wedstrijd of WAOD wedstrijd is in eigen provincie, niet tijdens 
kampioenschappen en niet als dagverzekering, Een 1.12 is enkel mogelijk in eigen provincie

WAOD -23 jaar (M) €7 + *€5 + € 6**

Rensters continentale U23/UCI professioneel cyclocrossteam met Belgische vergunning (niet-
prof)

Junioren (V) 

Elite 3 -23 jaar: vergunning Cycling Vlaanderen/FCWB (V) €7 + *€5 + € 6**

WAOD -23 jaar (V) €7 + *€5 + € 6**

1.14 IC Max. 120 km t.e.m. 3e 
weekend = 90 km

Belgische clubploegen

Belgische provinciale, regionale en nationale selecties

Maximum 3 buitenlandse clubploegen/regionale & nationale selecties 

Maximum 3 andere buitenlandse clubploegen/regionale & nationale selecties cfr. 
grensakkoorden met aangrenzende federaties (NED – FRA – GBR –  GER – LUX) (mits toelating 

Mixte ploegen: cfr. art. 2.1.008 B

Weerhouden Belgische ploegen: enkel vergunninghouders Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen 
en FCWB)

Provinciale of regionale selectie 

Max. 120 km
Max. 100 km (gem. afstand 

ritten in lijn)

€ 200(ind.), €930 (club)Via organisator - inschrijven renners 
via BelCy

Junioren (M) €7  + *€5

Belgische  en Buitenlandse clubploegen (Niet-Belgische vergunninghouders met toelating van 
hun federatie) 

Algemene opmerking 1.13 wedstrijden: een UCI crossteam ( ≠ een UCI professioneel cyclocrossteam) is enkel geldig in de discipline veldrijden. Renners die aangesloten zijn bij een UCI crossteam voor de discipline 'veld' zijn voor de discipline 'weg' aangesloten bij een club of team voor de wegcampagne. Aan de hand van de club/team waar ze aangesloten zijn voor de wegcampagne, wordt 
het startrecht toegewezen. 

150 - 25 ploegen
Max. 120 km t.e.m. 3e 

weekend = 90 km
€ 200(ind.), €1000 (club)

Clubs via BelCy + wildcards via 
organisator - inschrijven renners via 

BelCy
IC 1.14 Beker van België Junioren (M) €7 + *€5

      
     

       
(indien mogelijk wordt er 
gereden in twee reeksen)  

         

U23 (M) €7 + *€5

175

Belgische  en Buitenlandse clubploegen (Niet-Belgische vergunninghouders met toelating van 
hun federatie), Renners U23 continentaal/UCI professioneel cyclocrossteam met Belgische 

vergunning en zonder contract

Algemene opmerking 1.12 wedstrijden: een UCI crossteam ( ≠ een UCI professioneel cyclocrossteam) is enkel geldig in de discipline veldrijden. Renners die aangesloten zijn bij een UCI crossteam voor de discipline 'veld' zijn voor de discipline 'weg' aangesloten bij een club of team voor de wegcampagne. Aan de hand van de club/team waar ze aangesloten zijn voor de wegcampagne, wordt 
het startrecht toegewezen. 

€400 (20) 100 - 120 km

               
  
    
    

             

   

1.13 Via Cycling Vlaanderen

150 -25 ploegen

1.13 Vrouwen Via Cycling Vlaanderen

U23 (V)

175€400 (20) Max. 100 km

€7 + *€5

2.14 IC
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* waarborg rugnnumer + kaderplaatje - **extra dagverzekering  - ***In de regionale en nationale individuele en interclubwedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit. In de nationale rittenwedstrijden geldt dit per wedstrijddag - Verdeling inschrijvingsgeld is in 2023 = €5 Cycling 
Vlaanderen + €2 organisator = €7

        
      

Maximum 3 buitenlandse clubploegen

Belgische en buitenlandse clubploegen (Niet-Belgische vergunninghouders met toelating van 
hun federatie)

Junioren (M)

Elite 2 (V) - U23 (V)  

Op dagen dat er geen wedstrijd voor vrouwen elite is (VE: met eigen versnelling) Elite (V) - UCI geregistreerde renners €0 + *€5

1.15 IC € 1000 (ind.), € 330 (club)  Belgische continentale teams, Belgische Worldteams, Belgische professioneel cyclocrossteam Elite (V) - UCI geregistreerde renners € 0  + *€5

Belgische clubploegen

Maximum 3 buitenlandse clubploegen/regionale & nationale selecties (geen rensters van dames 
UCI-ploegen)

Maximum 3 andere buitenlandse clubploegen/regionale & nationale selecties (geen rensters van 
dames UCI-ploegen),  cfr. grensakkoorden met aangrenzende federaties (NED – FRA – GBR –  

GER – LUX) (mits toelating van de wegcommissie)
Belgische provinciale, regionale, nationale selecties

Mixte ploegen: cfr. art. 2.1.008 B

1.15 IC2 € 400 (ind.), € 200 (club) Belgische clubploegen Elite 2 (V) - U23 (V)

Maximum 3 buitenlandse clubploegen/regionale & nationale selecties (geen rensters van dames 
UCI-ploegen)

Junioren (V) (op dagen dat er geen wedstrijden voor Meisjes Juniores zijn)

Maximum 3 andere buitenlandse clubploegen/regionale & nationale selecties (geen rensters van 
dames UCI-ploegen),  cfr. grensakkoorden met aangrenzende federaties (NED – FRA – GBR –  

Masters (V) 

Mixte ploegen: cfr. art. 2.1.008 B Elite 3 (V) 

Belgische samengestelde ploegen: ploegen van club- en individuele renners (w.o. evt. Elite 3 en 
Masters)

Belgische provinciale, regionale, nationale selecties (zonder renners van UCI ploegen)

Enkel de volwaardige club- en mixed teams van minstens 4 renners komen in aanmerking voor 
de clubklassering (geen samengestelde ploegen)

Weerhouden Belgische clubploegen (max. 3 NIET Belgische vergunninghouders per club per 
wedstrijd)

Elite 2 (V) - U23 (V) uit de weerhouden clubs 

Geen rensters uit Worldteams en continentale teams Junioren (V) (op dagen dat er geen wedstrijden voor Meisjes Juniores zijn) uit de weerhouden 
clubs

Wildcards: max. 3 buitenlandse clubploegen of een provinciale, regionale of nationale selectie

Weerhouden Nederlandse ploegen Buitenlandse vergunninghouders ELITE 2 (V) - U23 (V) + Junioren (V) + renners uit de 
Wildcardsclubs

€7 +*€5

Elite (V) - UCI geregistreerde renners € 0 + *€ 5

Elite 2 (V)  en U23 (V) €7 +*€5

Elite3: vergunning Cycling Vlaanderen/FCWB (V) 

Masters: vergunning Cycling Vlaanderen/FCWB (V)

0 + *€5

175 - 25 ploegen1.15 IC2 WCS
Clubs via BelCy + wildcards via 

organisator - inschrijven renners via 
BelCy

€ 600 (ind.) Max. 100 km

1.15 criterium (aanvragen via 
1.15A gesloten omloop)

Via organisator € 600 (20) Max. 70 km

35 deelnemers indien de omloop 
tussen de 800 meter en de 1599 
meter is. 50 deelnemers indien 
de omloop groter is dan 1599 

meter

€7 + *€5 + € 6**

WAOD (V) €7 + *€5 + € 6**

175 - 25 ploegenMax. 100 km
€ 400 (rit - tijdrit - eindklassement), 
€200 (club), € 210 (1/2 rit - proloog)

2.15 IC2

175 - 25 ploegenMax. 100 km

2.15 IC € 1000 (rit - tijdrit - eindklassement), 
€500 (club), € 520 (1/2 rit - proloog)

€ 7 + *€5 € 6**

€ 7  + *€5

Via organisator - inschrijven renners 
via BelCy 

Via organisator - inschrijven renners 
via BelCy

 Elite 2 (V) - U23 (V)  € 7  + *€5

   

1501.14.3 Via Cycling Vlaanderen Maximum € 200 (20) - minder mag 
(geen verplichting door de organisator) 

Max. 100 km t.e.m. 3e 
weekend = 80 km

     
   

   
      

             

€7 + *€5

Rensters uit Worldteams, continentale teams en UCI profesioneel cyclocrossteam, Belgische  en 
Buitenlandse clubploegen (met toelating van hun federatie)
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* waarborg rugnnumer + kaderplaatje - **extra dagverzekering  - ***In de regionale en nationale individuele en interclubwedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit. In de nationale rittenwedstrijden geldt dit per wedstrijddag - Verdeling inschrijvingsgeld is in 2023 = €5 Cycling 
Vlaanderen + €2 organisator = €7

        
      

Elite (V) - UCI geregistreerde renners 0 + *€5

Elite 2 (V) en U23 (V) € 7 + *€5 

Junioren (V) (op dagen dat er geen wedstrijden voor Meisjes Junioren zijn) €7 + *€5

ELITE 2 (V) - U23 (V) - Junioren (V) ((op dagen dat er geen wedstrijden voor Meisjes Junioren 
zijn)

€7 + *€5

Masters (V) en Elite 3 (V) €7 + *€5 + € 6**

Met dagverzekering (ook buitenlanders zonder vergunning) - ter plaatste inschrijvingen €7 + *€5 + €10 **

Junioren (V)

U17 (V)

1.16N Via Cycling Vlaanderen Maximum € 200 (20) - minder mag 
(geen verplichting door de organisator) 

Max. 70 km Belgische  en Buitenlandse clubploegen (Niet-Belgische vergunninghouders met toelating van 
hun federatie) 

 U17 (V) €7 + *€5 120

IC 1.17 Max. 80 km
t.e.m.

Belgische clubploegen

Belgische provinciale, regionale en nationale selecties 
Maximum 3 buitenlandse clubploegen/regionale & nationale selecties 

   

    

         
 

1.16J Via Cycling Vlaanderen Maximum € 200 (20) - minder mag 
(geen verplichting door de organisator) 

Max. 80 km Belgische  en Buitenlandse clubploegen (Niet-Belgische vergunninghouders met toelating van 
hun federatie) 

€7 + *€5 150Junioren (V)

 
     

ALGEMENE OPMERKING Meisjes jeugd: 
- Op dagen dat er GEEN wedstrijden zijn voor meisjes jeugd, mogen meisjes junioren starten bij de vrouwen elite of de jongens U17. Meisjes U17 mogen dan starten bij de jongens U17 of de

jongens U15.
- Op dagen dat er WEL wedstrijden zijn voor meisjes jeugd, mogen meisjes junioren met een maximum van 5 wedstrijden per jaar en mits toestemming van hun provinciale voorzitter WPV toch
deelnemen aan een vrouwen elite- of een U17 jongens-wedstrijd. De meisjes U17 mogen met een maximum van 5 wedstrijden per jaar en mits toestemming van hun provinciale voorzitter WPV

starten in een U17 jongens-wedstrijd. Bovendien moet de enkele afstand van de hoofdverblijfplaats naar de wedstrijd minder dan 
50 km bedragen. Deze regel geldt ook voor de Meisjes U17 die op dagen met een wedstrijd 

Meisjes Jeugd wensen te starten bij de Jongens U15

Belgische  en Buitenlandse clubploegen ( Niet-Belgische vergunninghouders met toelating van 
hun federatie), rensters rijden met eigen versnelling

Max. 80 kmVia Cycling Vlaanderen

Belgische  en Buitenlandse clubploegen (Niet-Belgische vergunninghouders met toelating van 
hun federatie) 

Max. 100 km€ 200 (20)Via Cycling Vlaanderen

1.16 150€7 + *€5

Maximum € 200 (20) - minder mag 
(geen verplichting door de organisator) 
- Er worden drie uitslagen opgemaakt 

(scratch, U17 en Junioren)

1.15B 175

1751.15A Via Cycling Vlaanderen € 600 (20) Max. 100 km Rensters uit Worldteams, continentale teams en UCI profesioneel cyclocrossteam, Belgische  en 
Buitenlandse clubploegen (met toelating van hun federatie)
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Mixte ploegen: cfr. art. 2.1.008 B

Weerhouden Belgische clubploegen

Belgische regionale en/of provinciale selecties van de regio en/of provincie van de wedstrijd

Enkel vergunninghouders Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, FCWB

Met vergunning Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen of FCWB

U17(M) 

 U17 (V) (op dagen dat er geen wedstrijden voor meisjes U17 zijn)

Junioren (V)  (op dagen dat er geen wedstrijden voor meisjes juniores zijn

Met dagverzekering, minimum 18 jaar

Niet-aangeslotenen €10 (€8 + €2) + *€15 
(waarborg)

Competitief lidmaatschap Cycling Vlaanderen

Met dagverzekering, minimum 18 jaar Niet-aangeslotenen €10 (€8 + €2) + *€15 
(waarborg)

Recreatief lidmaatschap Cycling Vlaanderen

€6 (€ 4 + € 2) + *€15 
(waarborg)

/Funwedstrijden Via organisator / 80 km 

Funwedstrijden VROUWEN Via organisator / 60 km /

Recreatief lidmaatschap Cycling Vlaanderen

Recreatieve leden Cycling Vlaanderen/Competitieve leden Cycling Vlaanderen vergunning elite 3 
en master. Geen vergunning U23/elite2 C titi f lid t h  C li  Vl d

€6 (€ 4 + € 2) + *€15 
(waarborg)

Recreatieve leden Cycling Vlaanderen/Competitieve leden Cycling Vlaanderen vergunning elite 3 
en master. Geen vergunning U23/elite 2

€7 + *€5 120
Belgische  en Buitenlandse clubploegen ( Niet-Belgische vergunninghouders met toelating van 

hun federatie) 

1.17 Topcompetitie Kandidatuur via Belgian Cycling € 200(ind.) Max. 80 km t.e.m. 3e weekend 
= 60 km

U17(M) €7 + *€5 120
Met de Belgische nationaliteit lid van een buitenlandse federatie

1.17.3  Via Cycling Vlaanderen
Maximum € 200 (20) - minder mag 

(geen verplichting door de organisator) 
Max. 70 km t.e.m. 3e weekend 

= 60 km

IC 1.17 Beker van België
Clubs via BelCy + wildcards via 

organisator - inschrijven renners via 
BelCy

€ 200(ind.) € 1000 (club) Max. 80 km t.e.m. 3e weekend 
= 60 km

U17(M) €7 + *€5 120 - maximum 30 ploegen

U17 (M)Max. 70 km
t.e.m.

3e WE = 60 km

€ 200(ind.) € 930 (club)Via organisator - inschrijven renners 
via BelCyIC 2.17

€7 +*€5 120 - maximum 24 ploegen



Type wedstrijd Inschrijving via Prijzen Afstand Uit welke ploegen? Voorwaarden? Toegelaten renners Bedrag inschrijving Max. deelnemers

STARTRECHT WIELERWEDSTRIJDEN 2023
WIE MAG STARTEN IN WELKE WEDSTRIJD? Versie 24/03/2023

      

* waarborg rugnnumer + kaderplaatje - **extra dagverzekering  - ***In de regionale en nationale individuele en interclubwedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit. In de nationale rittenwedstrijden geldt dit per wedstrijddag - Verdeling inschrijvingsgeld is in 2023 = €5 Cycling 
Vlaanderen + €2 organisator = €7

        
      

   

          
en master. Geen vergunning U23/elite2 Competitief lidmaatschap Cycling Vlaanderen

        
(waarborg)

BELGIAN CYCLING – RUE DE BRUXELLES 482, 1480 TUBEKE . T. 02 349 19 11 – INFO@BELGIANCYCLING.BE . WWW.BELGIANCYCLING.BE
CYCLING VLAANDEREN - STRANDLAAN 3 . 9000 GENT . T.09 321 90 20 - INFO@CYCLING.VLAANDEREN . WWW.CYCLING.VLAANDEREN  
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