1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË
Een wedstrijd kan alleen in aanmerking komen voor de Lotto-Beker van België indien elk parcours gunstig
geëvalueerd werd na keuring uitgevoerd door een technisch afgevaardigde.
De wedstrijden mogen niet georganiseerd worden op dezelfde dag van een manche van de Lotto-Cycling Cup.
Onderstaande wedstrijden zullen deel uitmaken van de Lotto-Beker van België Dames Elite 2019:
1.1
Wegwedstrijden:
4 mei 2019
SCHELLEBELLE (OVL)
18 mei 2019
EVERBERG (VLB)
25 mei 2019
VERREBROEK (OVL)
1 september 2019
MALDEREN (VLB)
29 september 2019
BUGGENHOUT (OVL)
5 oktober 2019
HAALTERT (OVL)
Alle wedstrijden staan ingeschreven op de nationale wegkalender onder klasse 1.15 IC 2. Conform artikel
2.3.002B bedraagt de maximale afstand 100 km.
2 DEELNAME
2.1 Kandidaturen en algemene voorwaarden
De deelname aan de Lotto-Beker van België is voorbehouden aan Belgische clubs volgens navolgende
modaliteiten:
 Belgische clubs moeten zich online VOOR 5 DECEMBER 2018 online kandidaat stellen via
www.belgiancycling.be (rubriek disciplines, weg, Beker van België). De aanvraag moet tevens de
lijst bevatten van de rensters die bij de club zijn aangesloten in 2019, met naam, voornaam en
UCI-code, alsook verplicht! hun palmares 2018
Om in aanmerking te komen, moeten de clubs ten minste 5 rensters dames Elite of U23 voor 2019
hebben aangesloten.
In totaal mogen maximum 150 rensters aan een wedstrijd deelnemen en maximaal 25 ploegen.
2e jaars dames juniores kunnen deelnemen met eigen verzet aan deze wedstrijden als er die dag geen
dames jeugd/juniores wedstrijd voorzien is. Op dagen dat er wel wedstrijden worden georganiseerd voor
Dames Juniores en/of Dames Jeugd mogen deze met een maximum van 5 wedstrijden per jaar en mits
toelating van hun provinciale voorzitter WPV, deelnemen. Bovendien moet de enkele afstand van de
hoofdverblijfplaats naar de wedstrijd minder dan 50 km bedragen.
Dames masters en dames met een dagvergunning kunnen eveneens deelnemen.
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2.2

Keuze van de ploegen
De toezegging tot deelname aan de Lotto-Beker van België zal door de wegcommissie gebeuren als volgt:
1. Clubs met minimaal 5 dames elite worden toegelaten.
Voor 1 januari 2019 zal de definitieve namenlijst van de gekozen clubs gepubliceerd worden op
www.belgiancycling.be.
De verkozen clubs moeten verplicht deelnemen aan alle wegwedstrijden.

2.3

Wildcards
Naast de weerhouden ploegen zal elke organisator bijkomend wildcards kunnen toekennen aan Belgische
clubploegen, regionale of provinciale selecties, en/of maximum 3 buitenlandse ploegen, tot het maximum
aantal deelnemende renners en clubs bereikt is (25).
In geen geval mogen renners deelnemen die lid zijn van een bij de UCI geregistreerd team.
Een provinciale of regionale ploeg dient samengesteld te zijn uit renners van minstens 2 clubs met een
WPV-erkenning waarbij renners van eenzelfde club maximum 50 % van de selectie mogen vormen.
Clubploegen die een wildcard wensen te ontvangen voor een van de wedstrijden van de Lotto-Beker van
België 2019 moeten zich uiterlijk drie maanden voor de betrokken wedstrijd kandidaat stellen bij elke
respectievelijke organisator, met kopie aan het Secretariaat van de Wegcommissie. Elke organisator moet
uiterlijk 30 dagen voor de wedstrijd aan het Secretariaat van de Wegcommissie de namen melden van de
ploegen die met wildcard aan hun wedstrijd zullen deelnemen.

2.4

Getransfereerde renners tijdens de competitie van de Lotto-Beker van België 2019
Rensters aan wie tijdens de competitie van de Lotto-Beker van België 2019 een transfer toegestaan
wordt, kunnen geen punten voor het clubklassement van de Lotto-Beker van België 2019 verdienen voor
hun nieuwe club. Hun punten tellen wel voor het individuele klassement.
Een getransfereerde renster is een renster die tijdens of buiten de wettelijke transferperiode verandert
van club. Een renster die komt van een club die haar activiteiten in de categorie stopt wordt niet
beschouwd als getransfereerd.

2.5

Buitenlandse rensters
Buitenlandse renners mogen deelnemen enkel wanneer zij in het bezit zijn van een vergunning op naam
van een Belgische club die aan de Lotto-Beker van België voor Dames Elite deelneemt.
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3 INSCHRIJVING WEDSTRIJDEN
De inschrijving gebeurt bij voorkeur vooraf online via cycling.vlaanderen.
Ingeschreven clubs die niet starten in een wegwedstrijd of in de ploegentijdrit van de Lotto-Beker van België
Dames Elite zullen beboet worden met € 125,00.
4 LOTTREKKING VOLGWAGENS
In de wedstrijden zal de plaats van de volgwagens bepaald worden volgens de hieronder beschreven procedure
voor de ploegen met minstens 5 rensters aan de start. De briefing voor ploegleiders vangt aan 1 uur voor de start
van de wedstrijd.





5

een eerste lottrekking voor de wagens van alle aan de Lotto-BvB dames elite deelnemende ploegen en
vertegenwoordigd zijn op de ploegleidersvergadering. Deze ploegen zullen geplaatst worden in de volgorde
van het algemeen clubklassement van de Lotto-Beker van België.
een tweede lottrekking voor de wildcardploegen die vertegenwoordigd zijn op de ploegleidersvergadering
een derde lottrekking voor de wagens van de ploegen die niet vertegenwoordigd zijn op de
ploegleidersvergadering;
KLASSEMENTEN

Alle deelnemende rensters krijgen punten voor eender welk navolgend Individueel klassement. Alle
puntenbarema’s worden toegekend cfr. De werkelijke uitslagen (scratch).
De clubklassementen van alle disciplines worden opgemaakt volgens navolgend principe: eerst de clubs die met
drie renners de volledige afstand van de wedstrijd hebben afgelegd, dan deze met twee renners en vervolgens die
met één enkele renner.
5.1 clubklassement:
- Om het clubklassement te bepalen van iedere wedstrijd worden de tijden van de eerste 3 rensters van
iedere ploeg bij elkaar geteld.
- In geval van gelijkheid worden de ploegen gescheiden door optelling van de plaatsen behaald door hun
eerste drie zelfde rensters. In geval van nieuwe gelijkheid worden de ploegen gescheiden door de plaats
behaald door hun beste renster.
- Puntensysteem volgens clubklassement: 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 en 1 punt voor alle gestarte clubs
ingeschreven voor de BvB.
5.2 Eindploegenklassement
- Om het algemeen ploegenklassement te bepalen worden de punten door de ploegen behaald in iedere
wedstrijd samengeteld.
- Gelijk gerangschikte ploegen in de algemene stand van de “Lotto-Beker van België dames elite ” zullen
geklasseerd worden volgens de beste plaats behaald door de ploeg in de laatste wedstrijd.
5.3 Algemeen individueel (eind)klassement
- Begiftigd met punten voor de eerste 25 rensters in elke “Lotto-Beker van België”, volgens navolgend
barema: 1e renner 30 pt, vervolgens 28; 26; 24; 22; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5;
4; 3; 2; 1 punt.
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Gelijk gerangschikte rensters in het individuele (eind)klassement van de ‘’Lotto-Beker van België dames
elite’’ zullen geklasseerd worden volgens de beste plaats in de uitslag van de laatste wedstrijd.
- Aan de leidster van het algemeen individueel klassement van de wedstrijden zal een gele leiderstrui
overhandigd worden.
-

5.4 Individueel Jongerenklassement (voorbehouden aan U23 rensters geboren van 1997 t.e.m. 2000)
Aan de beste jongere van het individueel puntenklassement zal een witt leiderstrui van “Beste jongere”
overhandigd worden.
5.5 Individueel sprintklassement
- Het sprintklassement wordt samengesteld door samentelling van de punten verbonden aan de uitslagen
van de tussensprints in elke wedstrijd van de “Lotto-Beker van België dames elite”.
- Er worden 3 sprint voorzien in bovenvermelde wegwedstrijden en volgende punten worden toegekend:
5, 3 en 1 punten aan de eerste 3 renners in de uitslag.
- Aan de leider van het individueel knelpuntenklassement zal een groene leiderstrui overhandigd worden.
- Bij gelijkheid van punten zal in eerste instantie rekening gehouden worden met het aantal behaalde
eerste plaatsen in de tussensprints daarna met de uitslag van de laatste sprint waarin betrokken renners
punten behaalden.
5.6 Volgorde van leiderstruien
De rensters aan de leiding van bovenvermelde klassementen zijn verplicht om deze trui te dragen in de
volgende wedstrijd van de “Lotto-Beker van België dames elite”. Op deze leiderstruien zal de reglementaire
ruimte voorbehouden blijven voor de publiciteit van de club/team-sponsor, in overeenstemming met artikel
1.3.053 van de reglementen.
In het geval een renner leidt in meerdere klassementen, zal de tweede van elk betrokken klassement de
leiderstrui dragen. De volgorde van prioriteit van de truien is:
1. Algemeen Individueel Klassement (gele trui)
2. Algemeen Jongerenklassement (witte trui)
3. Algemeen sprintklassement (groene trui)
In het geval de leider van één van bovenvermelde klassementen niet deelneemt, wordt de leiderstrui niet
gedragen.
6 HULDIGING NA DE WEDSTRIJD
Iedere organisator zorgt voor bloemen voor de huldiging van de leiders in de “Lotto-Beker van België dames
elite”.
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7 GESCHILLEN, BETWISTINGEN OF NIET VOORZIENE GEVALLEN
Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen m.b.t. de organisatie en het puntensysteem van de LottoBeker van België behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Nationale Wegcommissie. De beslissingen die
daaromtrent door de Nationale Wegcommissie worden genomen zijn onherroepelijk en niet voor beroep vatbaar.
8 PRIJZEN
Alle wegwedstrijden en tijdritten volgens barema.
De betaling van de individuele dagprijzen gebeurt ter plaatse. Dag clubprijzen worden niet uitbetaald en komen in
de eindprijzenpot.
Eindklassement per club/individueel/sprint: Aan het eindklassementen van de Beker van België zijn geldprijzen
verbonden naar rato van het aantal clubs dat in aanmerking komt voor de eindklassementen en het aantal
wedstrijden.
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