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LASTENBOEK PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2023 

ALGEMENE BEPALINGEN. 
Het Uitvoerend Comité van de Vlaams-Brabantse Afdeling van Cycling Vlaanderen, zal na het advies van het bestuur van 
de Provinciale Commissie WPV en de Provinciale Jeugdcommissie te hebben ingewonnen, de organisatie van het  provin-
ciale kampioenschap toewijzen. 

De organisatie van de provinciale kampioenschappen staat open voor alle clubs en zal toegewezen worden volgens volgend 
aanbestedingssysteem en dit aan de hoogst biedende club welke voldoet aan de hieronder vermelde voorwaarden. 

VOOR WIE IS HET PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP VERPLICHT? 
• Voor de categorieën U17, juniores en elite-2. 
• U23-renners met uitzondering van: 

- Renners die geselecteerd zijn door de nationale federatie voor deelname aan een internationale wedstrijd (nati- 
ons cup) 

- Iedere provincie kan maximum 6-renners vrijstellen tot deelname aan het PK om deel te nemen aan: 

o Een internationale wedstrijd met de federatie 
o Een internationale wedstrijd met de club (moet minstens van het niveau 1.2 of 2.2 zijn (wegwielrennen) 

• U15-renners hebben geen verplichting maar kunnen tijdens hetzelfde weekend niet deelnemen aan een andere 
wedstrijd. 

Bovenstaande criteria zijn enkel geldig in de discipline die men koos als hoofddiscipline. In een andere discipline ben je 
niet verplicht om deel te nemen aan het provinciaal kampioenschap. 

art. 1: Om de organisatie van een provinciaal kampioenschap toegewezen te krijgen dient een club aangesloten zijn bij Cy-
cling Vlaanderen en tenminste één wedstrijd hebben georganiseerd. 

art. 2: De onderrichtingen en richtlijnen betreffende de organisatie van voormelde kampioenschappen worden verstrekt 
door de Provinciale Commissie WPV of de Provinciale Jeugdcommissie van de Vlaams-Brabantse Afdeling, die het toe- 
zicht over de sportieve organisatie behoudt. 

 
RECHTEN. 
art. 3: Het is de club toegelaten inkomgelden (maximum 4 EURO) te vragen op het parcours of op bepaalde plaatsen 
ervan, mits daartoe de vereiste toelating van de bevoegde overheden te hebben verkregen. De leden van de cen- 
trale en permanente commissies, de sportafgevaardigden en de leden met medewerkerskaarten van Belgian Cy- 
cling/Cycling Vlaanderen hebben op vertoon van hun officiële kaart gratis toegang. 

art. 4: De opbrengst van de toegangsprijzen en andere inkomsten van commerciële en publicitaire aard, komt integraal 
ten goede aan de organiserende club. 

art. 5: De kosten voor de organisatievergunning, het prijzengeld, de fotofinish en de telecommuni catie vallen ten laste 
van de Vlaams-Brabantse Afdeling (uitgezonderd de vrouwenwedstrijden en elite-3/masters) 

 
ALGEMENE VERPLICHTINGEN. 

A. De omloop. 
art.6a: Voorschriften voor een U15 wedstrijd. 
Buiten de wettelijke bepalingen die algemeen van toepassing zijn voor de wedstrijden in België worden nog bijko- 
mende eisen gesteld : 
1) De U15-wedstrijden moeten op een verkeers- en parkeervrije omloop georganiseerd worden. 
2) De breedte van de weg voor de wegwedstrijden dient minimum 3 meter te bedragen en de lengte van de 

omloop minimum 1500 m. 
3) Het wegdek voor wegwedstrijden moet verhard zijn en er mogen geen gevaarlijke verkeersdrempels in 

voorkomen. 
4) De omlopen van de wedstrijden voor aspiranten moeten voorafgaandelijk goedgekeurd worden door een door 

CyV erkende keuringscommissie. 

 

CYCLING VLAANDEREN AFDE-
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Art. 6b: Het parcours mag uitgestippeld worden op een plaatselijke ronde van minimum 6 km voor de U15 en juniores en 8 
km voor de U23 en elite op voorwaarde dat goed berijdbare wegen gekozen worden. 
De aankomst moet gelegen zijn op een rijbaan in rechte lijn van tenminste vijf meter breedte en tweehonderd meter 
lengte, waarvan ten minste honderdvijftig meter voor en vijftig meter achter de aankomstlijn. Aan weerszijden van de 
rijbaan dient over deze minimale lengte een afsluiting voorzien te worden. Deze afstand dient gevrijwaard te zijn van 
hindernissen en obstakels. 
De organiserende club dient aan de eindstreep een plaats te voorzien voor de fotofinishapparatuur. 

art. 7: De start moet worden gegeven op dezelfde plaats als deze voorzien voor de aankomst. 

art. 8: Daar de eindstreep volledig vrij dient te blijven, is het nodig op die plaats, ter intentie van de persfotografen een 
neutrale zone te voorzien welke niet op de rijweg mag gelegen zijn, maar zich inspringend terzijde het voetpad of de 
rand van de straat dient te bevinden. 

art. 9: Ter intentie van de fungerende commissarissen zal ter hoogte van de aankomst, liefst naast de fotofinish, 
een verhoog geplaatst worden ten dienste van de aankomstrechter. 

 
B. De organisatie. 

art. 10: De organisatoren moeten de reglementen in verband met de verplichtingen betreffende de organisatie van 
wielerwedstrijden en voorwaarden betreffende de aansprakelijkheidsverzekering zoals vermeld in de reglementen 
van BelCy/CyV naleven 

art. 11: De organiserende club dient in te staan voor een onberispelijke organisatie en verplicht er zich toe geheel naar 
de voorschriften van de sportreglementen van de BelCy/CyV te handelen. 

art. 12: De organisatoren dienen te zorgen voor de nodige ordediensten en moeten hiervoor beroep doen op. Zij laten 
zich bijstaan door signaalgevers die elke burgemeester onmisbaar acht voor het verzekeren van de veiligheid op de 
kruispunten of andere belangrijke of gevaarlijke punten welke hij aanwijst op het parcours van de wedstrijd. 

art. 13: Een post voor eerste hulp bij ongevallen zal door de zorgen van de organisator geïnstalleerd worden aan de 
aankomst. Daarenboven zullen zij een ambulancewagen, die de wedstrijd moet volgen, ter beschikking stellen. Met 
dit doel kunnen de organisatoren beroep doen op de lokale of regionale sanitaire hulpdiensten. 

art. 14: Neutrale materieelwagens zullen door de Vlaams-Brabantse afdeling ter beschikking worden gesteld. Hun aantal 
zal vastgesteld worden door de verkenningscommissie. 

art. 15: Het aantal volgwagens en de chauffeurs ervan zal bepaald worden door de Vlaams-Brabantse WPV-commis- 
sie die ook besluit welke personen in deze wagens mogen plaats nemen. De leden van het College van Commissa- 
rissen zullen de wedstrijd volgen aan boord van de wagens (4 waarvan indien mogelijk 1 met open dak) die hen ter 
beschikking zullen gesteld worden door de organisator. 

art. 16: De Vlaams-Brabantse afdeling zorgt voor de rugnummers en kaderplaatjes. De organisatoren vragen hiervoor 
een waarborg en dienen na de wedstrijd het gereglementeerd bedrag terug te betalen aan de renners op voorwaarde 
dat het rugnummer en/of kaderplaatje in goede staat teruggegeven wordt. 

art. 17: De aankomst wordt indien mogelijk aangeduid door een spandoek dat boven de aankomstlijn wordt vast ge- 
maakt. Op 1 km van de aankomst bevindt zich een rode vlag boven de rijweg. 

art. 18: De bevoorradingszones zullen bepaald worden door de verkenningscommissie van de Vlaams- Brabantse afde- 
ling. Zij zullen aangeduid worden met borden langs de weg met de vermelding: "Bevoorrading begin - Bevoorrading 
einde". 

art. 19: De organiserende club zorgt voor de bloemtuilen van de renners op het podium. 

art. 20: Voor de goede afloop van de huldigingplechtigheid zal de organiserende club nabij de aankomst een podium 
plaatsen. 

 
C. Lokalen. 

art. 21: Op de plaats van het vertrek zal de organisator een permanent secretariaat voorzien waar een verantwoordelijke 
van de organisatie te allen tijde dient aanwezig te zijn. Deze permanentie zal verzekerd worden gedurende de ganse duur 
van de wedstrijd vanaf een half uur voor de inschrijving tot op het einde van de werkzaamheden van de commissarissen. 
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art. 22: De organisatoren kunnen voor de deelnemers kleedkamers ter beschikking stellen, met verboden       toegang voor 
het publiek en die ook kunnen gesloten worden. 

art. 23: De organisatoren zullen ook een geschikt lokaal voor medische controle aanduiden, dat gelegen moet zijn in de na-
bijheid van de aankomstlijn. Het lokaal zal voldoende plaats bieden en twee gescheiden ruimtes moeten omvatten waar zich 
conform de huidige reglementen de nodige uitrusting zal bevinden. 

art. 24: Om de taak van de sportjournalisten te vergemakkelijken verbindt het college van commissarissen er zich toe bin- 
nen de kortste tijdspanne de uitslag van de wedstrijd mede te delen. 

art. 25: De informatiedienst wordt uitsluitend ingericht met de radioverbindingen toegestaan door de Vlaams-Brabantse 
Afdeling, teneinde de pers en het publiek geregeld over het verloop van de competitie te kunnen inlichten. 

 
INDIENEN VAN KANDIDATUUR. 

art. 26: De aanvraag van het lastenkohier met een formulier tot kandidatuurstelling kan aangevraagd worden op het 
secretariaat van de Vlaams-Brabantse Afdeling, Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee of via de website. 

art. 27: Het formulier tot kandidatuurstelling moet onvoorwaardelijk opgesteld zijn. Het dient ondertekend zijn door de 
voorzitter en de secretaris van de wielerclub en voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden "GELEZEN EN 
GOEDGEKEURD". 

art.28 : Op het formulier tot kandidatuurstelling wordt vermeld: 
1. de categorie waarvoor men in aanbestedinggaat 
2. de aanbestedingssom in cijfers en letters rekening houdend met de minimumoffertes:  

U15 1000 EUR (weg 12j-13j-14 j, geen tijdrijden) 
U17 (1° en 2° jaars) 750 EUR 
Juniores 1000 EUR 
U23 & Elite-2 samen 1500 EUR 
Vrouwen U23 & elite / junioren / U17 125 EUR /categorie 
 Elite-3/Masters 125 EUR 

De kosten voor de organisatievergunning, het prijzengeld, de neutrale wagens, de fotofinish en de telecommunicatie val-
len ten laste van de Vlaams-Brabantse Afdeling (uitgezonderd vrouwenwedstrijden en elite-3/masters) 

art. 29: Bovengenoemd formulier mag: 
1) afgegeven worden in gesloten omslag op het bureel der toewijzingen voor de opening van de aanbestedingsver- 

gadering. 
2) aangetekend verstuurd worden onder dubbele omslag aan het adres van : dhr Jos Smets, Voorzitter van de 

Vlaams-Brabantse Afdeling, Vlierbeekstraat 27 te 3052 Blanden met de vermelding: 
KAMPIOENSCHAPPEN VLAAMS-BRABANT 2023. 

Dit gebeurt uiterlijk acht dagen voor de datum van de aanbestedingsvergadering. 

art. 30: De organiserende club is gehouden om te respecteren: 
1) De datums volgens de nationale kalender : Voor de categorieën elite m/c, vrouwen elite, vrouwen juniores en 

nieuwelingen, elite-3, masters en de veldritten categorie A+B+C+D. 
2) De vastliggende organisatiedatums voor 2023: 

U15: donderdag 18 mei (Weg U13, U14 & U15) geen tijdrijden 
U17: zaterdag 6 mei of zondag 7 mei (één wedstrijd - 2 titels)  
Junioren: zaterdag 13 mei of zondag 14 mei (één wedstrijd - 1 titel) 
U23 & Elite-2: zaterdag 29 april of zondag 30 april (één wedstrijd – 2 titels) 
Tijdrijden: dinsdag 4april of donderdag 13 april  

art. 31 : Bij het niet naleven van deze voorschriften wordt de kandidatuurstelling nietig verklaard. 
 

BETALINGEN. 

art. 32: De organiserende club verbindt er zich toe alle financiële lasten te dragen die met de organisatie van het kampi-
oenschap verband houden, organisatievergunning, prijzengeld, taksen en auteursrechten inbegrepen. 

art. 33: De wielerclub die de organisatie van het kampioenschap toegewezen krijgt, is gehouden 3 maanden voor de wed-
strijd het totale bedrag van de  aanbesteding te storten op het rekeningnummer van de Vlaams- Brabantse Afdeling van 
Cycling Vlaanderen, Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee. 
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TOEWIJZING. 

art. 34: Het Uitvoerend Comité van de Vlaams-Brabantse Afdeling bestudeert de ontvankelijkheid van de kandidaturen. Na 
verkenning en controle van de voorgestelde omloop en de accommodaties door de bevoegde commissie van de Vlaams- 
Brabantse Afdeling beslist het Uitvoerend Comité over de toewijzing. 
Alleszins behoudt de Vlaams-Brabantse Afdeling zich het recht voor om de toewijzing te doen na een tweede oproep 
indien de degelijkheid van omloop, organisatie of de vereiste accommodaties niet voldoen. 

 
VERBREKING EN GESCHILLEN. 

art. 35: Indien de club die de organisatie toegewezen kreeg de door haar aangegane verplichtingen niet kan nakomen, zal 
dit geschil onderworpen worden aan het Uitvoerend Comité van de Vlaams-Brabantse afdeling dat een voorstel tot fi- 
nanciële minnelijke schikking zal voorstellen aan de organisator. 

art. 36: Ieder geschil tussen partijen, dat niet van sportieve aard is, zal aan een scheidsrechterlijke uitspraak onderworpen 
worden. 

art. 37: Elk geschil van sportieve aard zal aan de Provinciale Commissie WPV van Vlaams-Brabant onderworpen worden. 
 
 

 

De Voorzitter 
Jos Smets 



vs 17-09-22 5/5  

 

 

K A N D I D A T U U R S T E L L I N G 2 0 2 3 

PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP 
AFDELING VLAAMS-BRABANT 

 
 

CATEGORIE :    
 
 

 

Ondergetekende, voorzitter en secretaris der wielerclub, welke hun kandidatuur indienden, verklaren in te stem-
men met de voorwaarden vervat in huidig lastenboek en er kopie van ontvangen te hebben. 

 
 

ORGANISERENDE CLUB :     
 

STAMNUMMER :    
 

DE AANBESTEDINGSSOM VAN : (cijfers) 
 

  (letters) 
 

 

DE VOORZITTER DE SEKRETARIS 
(Handtekening)* (handtekening)* 

 
 
 
 
 
 

NAAM EN VOORNAAM : NAAM EN VOORNAAM : 
 

 

 

ADRES : ADRES : 
 

 

 
 

 
 
 

DATUM : / /    
 

 

* Handtekening doen voorafgaan door de eigenhandig geschreven woorden: "GELEZEN EN GOEDGEKEURD". 


