Reglement LOTTO-BEKER VAN BELGIE JUNIORS
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.
Andere wedstrijden van de nationale juniorenkalender mogen niet georganiseerd worden op dezelfde dag als een
wegrit of ploegentijdrit tellende voor de Lotto-Beker van België Junioren.
Onderstaande wedstrijden zullen deel uitmaken van de Lotto-Beker van België Juniores 2021:
1.1

Wegwedstrijden:
Er zijn 8 wegwedstrijden vastgelegd door de Wegcommissie. Alle wedstrijden staan ingeschreven op de
nationale wegkalender onder klasse IC 1.14. Conform artikel 2.3.002 B bedraagt de maximale afstand 120
km (max. 90 km tot en met het derde koersweekend). De wegwedstrijden dienen betwist te worden
ofwel op een plaatselijk parcours van minstens 10 km lang, ofwel beginnen met een langer gedeelte in lijn
en eindigen met maximum 3 lokale ronden van minstens 6 km, ofwel op een parcours volledig in lijn.
Kalender van de wegwedstrijden:
9 mei 2021:
VLAAMS-BRABANTSE PIJL - KORBEEK-LO
TBC:
GP REMCO EVENEPOEL
05 juni 2021:
GROTE PRIJS LUC BEMUS - BONHEIDEN
27 juni 2021:
REKKEM
21 juli 2021:
LINTER
14 augustus 2021:
HONNELLES-ANGREAU
28 augustus 2021:
GP GLINEUR
26 september 2021:
JEMEPPE

1.2

Ploegentijdrit:
4 juli 2021:

1.3

Pistewedstrijden:
Deze worden betwist met baanfietsen.
TBC:
BK individuele disciplines
TBC:
BK Omnium
TBC:
Omnium meeting
23 januari 2021:
Omnium meeting
Alle wedstrijden worden betwist in het VWEM te Gent.

1.4

Veldritten: Deze worden betwist met fietsen conform het reglement veldrijden.
TBC:
BK

1.5

MTB-wedstrijden: Deze worden betwist met mountainbikes.
25 april 2021:
Cuesmes G.SKIN
5 en 6 juni 2021:
BK xco.
5 september 2021:
Langdorp

BORLO
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2 DEELNAME
2.1
Kandidaturen en algemene voorwaarden
Belgische J-clubs moeten zich VOOR 6 NOVEMBER 2020
www.belgiancycling.be (rubriek disciplines, weg, Beker van België).

online

kandidaat

stellen

via

De aanvraag moet tevens de hierna volgende lijsten bevatten die gebaseerd dienen te zijn op de renners
die in 2021 bij de club aangesloten zijn in de categorie Juniores :
1) Lijst van de 10 beste renners met per renner de 5 beste uitslagen.
In totaal mogen 25 ploegen van maximum 6 en minimum 4 renners aan een wegwedstrijd deelnemen,
hetzij maximum 150 renners.
Bij de ploegentijdrit uit maximum 6 en minimum 4 renners. De aankomsttijd van de vierde renner in de
ploegentijdrit bepaalt de tijd van de ploeg.
De deelname aan de wegwedstrijden en de ploegentijdrit voor de Lotto-Beker van België Junioren 2021 is
voorbehouden aan de clubploegen ingeschreven voor de Lotto-Beker van België.
De deelname aan piste-, MTB- of veldritwedstrijden is niet verplicht.
2.2

Keuze van de ploegen
Uit de tijdig verkregen kandidaturen zal voor max. 22 J-clubs de toezegging tot deelname aan de Beker
van België door de Wegcommissie gebeuren als volgt:
Clubs met J-label dienen min. 12 juniores aangesloten te hebben in 2021.
Procedure:
1.
Geselecteerde clubs Lotto-Beker van België voor juniores 2020
Andere kandidaat clubs met j-label - maximum 7 - zullen door de Wegcommissie worden gekozen op basis
van en in de volgorde hieronder beschreven:
1.
2.

De kwaliteit van de renners (o.a. op basis van punt 2 bij de kandidatuurstelling)
Clubklassement Beker van België Nieuwelingen / Juniores 2019/2018/2017

Voor 1 december 2020 zal de definitieve namenlijst van de gekozen clubs gepubliceerd worden op
www.belgiancycling.be.
Clubs die hun kandidatuur stellen moeten verplicht deelnemen aan alle wegwedstrijden (individueel en
ploegentijdrit).
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2.3

Wildcards
3 ploegen kunnen buiten competitie aan de wegwedstrijden deelnemen tot het maximum van 25 ploegen
is bereikt, te kiezen uit:
Een Belgische provinciale of regionale ploeg (= een Cycling Vlaanderen of FCWB-selectie), op
voorwaarde dat zij zich uiterlijk drie maanden voor de datum van de wedstrijd kandidaat stelt bij de
organisator, met kopie aan Belgian Cycling, Secretariaat Wegcommissie, Globelaan 49 te 1190
Brussel. Een provinciale of regionale ploeg dient samengesteld te zijn uit renners van minstens 2
clubs met een WPV-erkenning die niet aan de Lotto-Beker van België deelnemen waarbij renners van
eenzelfde club maximum 50 % van de selectie mogen vormen.
Maximum drie buitenlandse clubploegen.

2.4

Getransfereerde renners tijdens de competitie van de Lotto-Beker van België 2021
Renners aan wie tijdens de competitie van de Lotto-Beker van België 2021 een transfer toegestaan wordt,
kunnen geen punten voor het clubklassement van de Lotto-Beker van België 2021 verdienen voor hun
nieuwe club. Hun punten tellen wel voor het individuele klassement.
Een getransfereerde renner is een renner die tijdens of buiten de wettelijke transferperiode verandert
van club. Een renner die komt van een club die haar activiteiten in de categorie stopt wordt niet
beschouwd als getransfereerd.

2.5

Buitenlandse renners
Buitenlandse renners die niet in het bezit zijn van een vergunning bij Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen
of FCWB op naam van een Belgische club die aan de Lotto-Beker van België deelneemt, mogen niet voor
zulke club in deze competitie uitkomen.

3 INSCHRIJVING WEDSTRIJDEN
3.1 Wegwedstrijden
Ten minste 20 dagen voor de wedstrijd, stuurt elke ploeg via het online inschrijvingssysteem het
inschrijvingsformulier, behoorlijk ingevuld met de namen, UCI-code (= controle leeftijd) en de UCI-ID’s van de
toegelaten renners titularissen en max. 50% reserve-renners naar de organisator.
72 uur voor het startuur van de wedstrijd sturen de ploegen via het online inschrijvingssysteem aan de
organisator een eventuele update van het inschrijvingsbulletin met daarop de namen, UCI-code en de UCI-ID’s
van de titularissen en van maximum 2 vervangers.
Ingeschreven clubs die niet starten in een wegwedstrijd of de ploegentijdrit van de Lotto-Beker van België juniors
zullen beboet worden met € 125,00.
3.2
Piste-, MTB en veldritwedstrijden
De inschrijving gebeurt ter plaatse, behalve voor de pistewedstrijden, bij voorkeur in veldritwedstrijden, het BK
veldrijden en het BK MTB, waar de inschrijvingen vooraf plaatsvinden.
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4 LOTTREKKING VOLGWAGENS
De plaats van de volgwagens zal bepaald worden volgens de hieronder beschreven procedure:
a) een eerste lottrekking voor de wagens van alle aan de Lotto-BvB Juniors deelnemende ploegen die
vertegenwoordigd zijn op de ploegleidersvergadering. Deze ploegen zullen geplaatst worden in de
volgorde van het algemeen clubklassement van de Lotto-Beker van België (met inbegrip van het
puntentotaal behaald in de andere disciplines van de Lotto-Beker van België.
b) een tweede lottrekking voor de wildcardploegen die vertegenwoordigd zijn op de
ploegleidersvergadering.
c) een derde lottrekking voor de wagens van de ploegen die niet vertegenwoordigd zijn op de
ploegleidersvergadering;
5 KLASSEMENTEN
Alle puntenbarema’s worden toegekend cfr. de werkelijke uitslagen (scratch).
Minimaal 50% van de kalender onder punt 1 (wegwedstrijden en ploegentijdrit) moet verreden zijn, alvorens een
finaal eindklassement wordt opgemaakt.
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:
5.1.1 Wegwedstrijden en ploegentijdrit
Puntensysteem volgens clubklassement: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ;
10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 en 1 punt voor alle gestarte clubs ingeschreven voor de BvB.
Alle punten behaald in de wegwedstrijden en de ploegentijdrit komen in aanmerking voor het
eindclubklassement.
5.1.2

Piste: BK + 2 BVB-pistemeetings + BK Omnium
Belgische kampioenschappen (uitgezonderd BK Omnium):
Per individuele discipline zullen individueel volgende punten toegekend worden: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ;
19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2; 1 pt.
Per ploegendiscipline (Teamsprint, Ploegenachtervolging, Madison) zullen individueel aan iedere gestarte
renner van de ploeg volgende punten toegekend worden: 10 ; 8 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 punt tot de laatste
plaats.
Het individueel piste BK-eindklassement wordt opgemaakt door optelling van alle BK-disciplines met
volgend eindbarema 60; 56; 52; 48, 44; 42; 40; 38; 36; 34; 32; 30; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 18; 16 ; 14 ; 12 ; 10
; 8 ; 6 ; 4 en 2 pt tot de laatste renner.
De BVB pistemeetings:
De pistemeetings wordt verreden onder vorm van een omnium. Aan de eindstand van deze omniums
worden individueel volgende punten toegekend: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ;
12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2; 1 pt tot de laatste renner.
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Het BK Omnium:
Aan de eindstand van dit omnium worden individueel volgende punten toegekend: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ;
20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2; 1 pt tot de laatste renner.
Algemeen individueel pisteklassement:
Voor het pisteklassement wordt een individueel algemeen klassement opgesteld door optelling van de
punten behaald in de totaalstand van de Belgische Kampioenschappen, de punten behaald in de BVB
pistemeetings en de punten behaald in het BK Omnium.
Het clubklassement:
wordt opgemaakt na de tweede pistemeeting door optelling van de plaatsen van de eerste 3 renners per
club in het individueel pisteklassement en volgend barema wordt toegepast: 60; 56; 52; 48, 44; 42; 40;
38; 36; 34; 32; 30; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 18; 16 ; 14 ; 12 ; 10 ; 8 ; 6 ; 4 en 2 pt voor alle deelnemende clubs
ingeschreven voor de BvB.
De punten gaan naar de clubs waarbij de renners in 2021 zijn aangesloten.
5.1.3

Veldrijden: BK + 2 andere veldritten
Individuele punten BK: 60; 56; 52; 48, 44; 42; 40; 38; 36; 34; 32; 30; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 18; 16 ; 14 ; 12 ;
10 ; 8 ; 6 ; 4 en 2 pt tot de laatste renner.
Individuele punten per wedstrijd: : 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12; 11 ; 10 ; 9 ;
8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 en 1 pt tot de laatste renner.
Algemeen individueel veldritklassement:
Voor de veldritten wordt een individueel algemeen klassement opgesteld door optelling van de punten
behaald in het Belgisch kampioenschap en de punten behaald in de 2 andere veldritten.
Het clubklassement:
wordt opgemaakt door optelling van de plaatsen van de eerste 3 renners per club in het individueel
veldritklassement en volgend puntenbarema wordt toegepast: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ;
15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 en 1 punt voor alle deelnemende clubs ingeschreven
voor de BvB.

5.1.4

MTB: BK + 2 andere MTB-wedstrijden
Individuele punten BK: 60; 56; 52; 48, 44; 42; 40; 38; 36; 34; 32; 30; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 18; 16 ; 14 ; 12 ;
10 ; 8 ; 6 ; 4 en 2 pt tot de laatste renner.
Individuele punten per wedstrijd: : 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9
; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2; 1 pt tot de laatste renner.
Algemeen individueel MTB-klassement:
Voor de MTB wordt een individueel algemeen klassement opgesteld door optelling van de punten
behaald in het Belgisch kampioenschap en de punten behaald in de 2 andere MTB-wedstrijden.
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Het clubklassement:
wordt opgemaakt door optelling van de plaatsen van de eerste 3 renners in het individueel MTBklassement en volgend barema wordt toegepast 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ;
12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 en 1 punt voor alle deelnemende clubs ingeschreven voor de BvB.
5.1.5

Algemeen (eind)clubklassement
Het eindklassement per club van de Lotto-Beker van België zal opgemaakt worden door optelling van de
punten behaald in de wegwedstrijden, de ploegentijdrit en de eindklassementen behaald in de 3 andere
disciplines.
Na elke wedstrijd zal een update gepubliceerd worden van de algemene rangschikking.
Gelijkgerangschikte ploegen in de algemene stand van de Lotto-Beker van België zullen geklasseerd
worden volgens de beste plaats behaald door de club in de laatste wedstrijd.

5.2 Individueel klassement:
5.2.1

Wegwedstrijden
Puntenverdeling volgens de uitslag: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9
; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 en 1 pt.
De leider van het algemeen individueel klassement ontvangt een gele leiderstrui, overhandigd na elke
wegwedstrijd, rekening houdende met de klassementen van alle andere disciplines. Op deze leiderstrui
zal de reglementaire ruimte voorbehouden blijven voor de publiciteit van de club, in overeenstemming
met artikel 1.3.053 van de reglementen. Een reproductie moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan
de nationale wegcommissie, alvorens deze wordt gedragen.
In het geval de leider niet deelneemt, wordt de leiderstrui niet gedragen.

5.2.2

Piste, MTB, veldrijden
Puntenverdeling volgens het individueel algemeen eindklassement per discipline: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ;
20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 en 1 pt.

5.2.3

Individueel eindklassement
Het individueel eindklassement van de Lotto-Beker van België zal opgemaakt worden door optelling van
de punten behaald in de wegwedstrijden in lijn en het eindklassement van de 3 andere disciplines.
Het individueel klassement is voorbehouden aan EU-renners die houder zijn van een vergunning op naam
van een club uit de Lotto-Beker van België in kwestie.
Gelijkgerangschikte renners in het individueel (eind-) klassement van de Lotto-Beker van België zullen
geklasseerd worden volgens de beste plaats behaald in de laatste wedstrijd.
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6 HULDIGING NA DE WEDSTRIJD
Iedere organisator zorgt voor bloemen voor de huldiging van de leiders in de “Lotto-Beker van België juniors”.
7 GESCHILLEN, BETWISTINGEN OF NIET VOORZIENE GEVALLEN
Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen m.b.t. de organisatie en het puntensysteem van de Beker
van België behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Nationale Wegcommissie. De beslissingen die
daaromtrent door de Nationale Wegcommissie genomen worden, zijn onherroepelijk en niet voor beroep
vatbaar.
8 PRIJZEN
Alle wegwedstrijden en ploegentijdrit (clubprijzen) volgens barema. In de wegwedstrijden (individueel),
pistewedstrijden, MTB-wedstrijden en veldritten zijn geen geldprijzen toegelaten.
De betaling van de dagprijzen (clubprijzen) gebeurt ter plaatse.
Eindklassement per club: Aan het eindklassement per club van de Beker van België zijn geldprijzen verbonden
naar rato van het aantal clubs dat in aanmerking komt voor de beide eindklassementen.
Eindklassement individueel: naturaprijzen volgens barema.
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