
 

LADIES CYCLING TROPHY 2022 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

In 2022 wordt in Vlaanderen een REGELMATIGHEIDSCRITERIUM georganiseerd voor de 

categorieën DAMES ELITE en DAMES U23, onder de reglementering van BELGIAN CYCLING. 

 

Het betreft een reeks wedstrijden 1.15A, die toegankelijk zijn voor Belgische en buitenlandse 

vergunninghouders die een officiële en reglementaire UCI-vergunning 2022 kunnen 

voorleggen en voldoen aan de gestelde eisen inzake deelname. 

 

Iedere wedstrijd vindt plaats onder de integrale verantwoordelijkheid van de organiserende 

vereniging en dit volgens de reglementering van Belgian Cycling en Cycling Vlaanderen. 

 

Het wedstrijdreglement is gelijk voor alle wedstrijden. 

 

In iedere wedstrijd wordt door de wedstrijdjury slechts één wedstrijduitslag opgemaakt. Aan 

de hand van de UCI-CODES met geboortejaar zal deze uitgesplitst worden in een 

rangschikking voor DAMES ELITE en DAMES U23 (°2000 – 2001 – 2002 – 2003), waarbij de 

eerste vijftien van elke categorie punten zullen bekomen en dit identiek voor ELITES en U23. 

 

Indien, volgens de geldende reglementering van Belgian Cycling, rensters behorende tot de 

categorie DAMES JUNIORES (°2004-°2005) toegelaten worden, komen zij eveneens in 

aanmerking voor de toepasselijke punten en rangschikking bij de DAMES U23. 



 

De toekenning van de punten is, per wedstrijd, als volgt voor Dames elite en Dames U23 

afzonderlijk: 70 – 50 – 40 – 30 – 25 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 

 

Bij eventuele gelijkheid in de wedstrijduitslag zullen de te verdelen punten worden 

samengeteld en nadien worden gedeeld door het aantal gelijk geplaatste rensters, en dit per 

categorie. 

 

In geval van gelijke stand van punten in de eindrangschikking zal respectievelijk het aantal 

zeges, tweede en derde plaatsen in aanmerking worden genomen voor de eindwinnares 

Ladies Cycling Trophy 2022, en dit ongeacht DAME ELITE of DAME U23. Bij verdere gelijkheid 

telt de behaalde plaats in de slotwedstrijd. 

 

Het totale prijzengeld bedraagt voor de dames elite en voor de dames U23 elk 1750€. 

De tien best gerangschikte dames elite en dames U23 in het eindklassement ontvangen 

respectievelijk volgende prijzen: 500€ - 325€ - 200€ - 150€ - 125€ - 110€ - 100€ - 90€ - 80€ - 

70€ 

 

Een eindklassement wordt pas opgemaakt indien minstens 25 wedstrijden effectief hebben 

plaatsgevonden. 

 

De eindlaureate Dames elite en de eindlaureate Dames U23 ontvangen elk een trofee, 

genaamd LADIES CYCLING TROPHY. 

 

Plaats en datum van de huldiging zullen tijdig worden meegedeeld. 

 

Het bestuur van Ladies Cycling Trophy behoudt zich het recht voor om zowel de trofee als de prijs in 

te houden van rensters die zonder geldige reden niet aanwezig zijn op de huldiging. 


