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1.1.006 B

De benaming ‘’Bewijs van goed zedelijk gedrag, model 2’’, wordt vervangen door de
nieuwe benaming ‘’uittreksel van het strafregister, model 596.2’’

1.3.023 B

U17 mogen aan veldritten deelnemen met een mountainbikefiets waarvan het stuur
maximum 50 cm breed is, alsook U17 en junioren die deelnemen aan nationale
veldritten tellende voor de Beker van België.
Tijdritten
Miniemen en aspiranten met een gewone wegfiets.
U12, U15 en U17 dienen in elke discipline van de weg met een reglementaire piste- of
wegfiets te rijden (ZONDER ossekopstuur of een ander steunstuk op het stuur).
Uitgezonderd: - Individuele tijdritten of ploegentijdritten op de weg - Individuele en
ploegenachtervolging, kilometer, 500 meter en recordpogingen op de baan waar ze
gebruik maken van een gewone wegfiets of van een ossekopstuur of een ander
steunstuk op het stuur. Zij moeten in elke discipline op de weg, zonder uitzondering,
gebruik maken van gewone wielen met 16 spaken voorzien van velgen met een max.
hoogte van 30mm.
Piste
Voor de specifieke pistedisciplines op tijd zijn een ossekopstuur of een ander steunstuk
op het stuur toegelaten.

101.4

Ploegleider (UCI continentale teams en clubploegen) – clubchauffeur – piloot
moto - regulateur
Elke volger in een koers, die de functie heeft van ploegleider, clubchauffeur of piloot
moto moet in het bezit zijn van een vergunning, afgeleverd op zijn naam, die op vraag
van de officiële sportafgevaardigden moet worden getoond.
In elk voertuig, dat wordt toegelaten in de wedstrijd om bijstand te verlenen aan de
renners van de ploeg, moet iemand aan boord zijn die een vergunning heeft van
ploegleider.
Ploegleiders die hun eerste vergunningsaanvraag indienen moeten een opleiding
volgen die uit drie luiken bestaat :
1)
2)
3)

Een theoretische opleiding
Een schriftelijke test
Een stageperiode : de kandidaat-ploegleider zal gedurende vijf wedstrijden (met
een voorlopige vergunning) onder begeleiding van een ervaren ploegleider stage
lopen. Na elke wedstrijd zal de kandidaat-ploegleider beoordeeld worden door
zijn stagebegeleider evenals de juryvoorzitter. Indien na de vijf wedstrijden blijkt
dat hij/zij de stage goed doorlopen heeft, zal de kandidaat-ploegleider een
definitieve vergunning verkrijgen.

Een ploegleider bij een club kan eveneens ploegleider zijn van een provinciale
selectie.
Een ploegleider bij een club kan geen ploegleider zijn bij een andere club.

Een ploegleider-vergunninghouder mag dienst doen als chauffeur neutrale
wagen, op voorwaarde dat de ploeg/club van de ploegleider niet aan de
wedstrijd deelneemt.
Alle volgers met een officiële functie (piloten-moto van persfotografen, van tv & radio,
van commissarissen en van ardoisier dienen dienen zich op de wedstrijdpermanentie
bij het college van commissarissen aan te bieden voor het laten noteren van de
licentiegegevens (waarvan de vergunning kan aangevraagd worden via Cycling
Vlaanderen/FCWB). De volgbewijzen zullen worden overhandigd door de
koersdirecteur in samenspraak met het college van commissarissen.
101.9

Charter nationale ploeg
Elke vergunninghouder die door de Sporttechnische Commissie wordt aangewezen om
zijn land te gaan vertegenwoordigen, moet gevolg geven aan deze aanwijzing, behalve
indien Belgian Cycling de verontschuldiging aanneemt.
Iedere renner/renster die niet heeft deelgenomen aan een Belgisch Kampioenschap
waarvoor hij/zij was aangewezen of waarvoor hij/zij was ingeschreven, kan niet worden
geselecteerd voor het Wereldkampioenschap, behalve in geval van overmacht.
De vergunninghouders die aangewezen worden voor het Europees en
Wereldkampioenschap, staan onder de exclusieve leiding van Belgian Cycling of zijn
vertegenwoordiger gedurende de periode die de Sporttechnische Commissie nodig
acht.
Iedere geselecteerde renner/renster moet - op straf van uitsluiting - deelnemen aan de
voorbereidingswedstrijden die de Sporttechnische Commissie nodig acht.
Elk lid van de nationale selectie verbindt zich aan onderstaand charter om België te
vertegenwoordigen op de wielercompetities waarvoor hij/zij daartoe geselecteerd werd.
Als lid van de nationale ploeg:
a. verbindt hij/zij zich om Belgian Cycling op een waardige wijze te vertegenwoordigen.
b. zal hij/zij uitsluitend de door Belgian Cycling verdeelde officiële uitrusting dragen
tijdens competities, trainingen, stages, officiële activiteiten en contacten met de pers.
Op deze kledij kan enkel publiciteit voorkomen die door Belgian Cycling werd
goedgekeurd of die op voorhand met Belgian Cycling uitdrukkelijk werd afgesproken.
Tevens mag geen enkele publiciteit bedekt worden.
c. voor de tijdnummers (individuele en per ploeg) op de wielerbaan zal de
renner/renster uitsluitend het materiaal gebruiken dat door de federatie ter
beschikking gesteld wordt.
d. voor de tijdritten op de weg zal de renner/renster uitsluitend het materiaal gebruiken
dat door de federatie ter beschikking gesteld wordt tenzij de renner een
professionele verbintenis heeft.
e. zal hij/zij de richtlijnen volgen die de verantwoordelijken van Belgian Cycling hem
zullen verstrekken.
f. heeft Belgian Cycling steeds het recht om gratis gebruik te maken van de naam, het
beeld en de foto’s van de geselecteerde renners in officiële Nationale Team
uitrusting als het gaat om informatie aan het publiek en in het kader van een globale
of commerciële actie van het Nationale Team in opdracht van Belgian Cycling, zoals
toegestemd bij de ondertekening van de vergunningsaanvraag of in een ander
document. Beeldmateriaal en groepsfoto’s (tijdens de training van de selectie,
persconferenties en actiebeelden gedurende de wedstrijd) waarbij minimaal drie
renners op de foto’s of het beeldmateriaal herkenbaar zijn, kunnen door Belgian
Cycling ter beschikking gesteld worden voor commerciële doeleinden aan maximum
vijf Belgian Cycling partners.
g. ontslaat de renner/renster Belgian Cycling van iedere aansprakelijkheid in verband
met de gevolgen van ongelukken die zouden kunnen overkomen tijdens de
verplaatsing(en) in het kader van een nationale selectie waarvan hij/zij deel uitmaakt,
aangezien hij/zij deze vrijwillig onderneemt.

h. In het belang van de begeleiding van de renner/renster en van de taakomschrijving
en de verantwoordelijkheid die aan de bondsarts wordt toevertrouwd binnen zijn
opdracht, moet elk contact met de eigen arts van de renner, tijdens de duur van de
opdracht, gemeld en goedgekeurd worden door de bondsarts. De medische
begeleiding van de renners/rensters is in handen van de bondsarts en externe artsen
kunnen, indien aangewezen, in overleg met de bondsarts, interfereren. Indien de
autonomie van de bondsarts ondermijnd wordt door medische of paramedische
handelingen buiten het begeleidend team van Belgian Cycling om, heeft de
bondsarts het recht zich te distantiëren van de renner/renster inzake niet dringende
zorgen, medische verantwoordelijkheid voor het handelen van de renner en
begeleiding op dopingcontroles.
i. verklaart hij/zij op eer en geweten geen enkel initiatief te (zullen) nemen of zich in te
laten met praktijken strijdig aan de sportethiek, in het bijzonder het vervoeren of het
laten vervoeren, verhandelen of laten verhandelen, verbruiken of het aanzetten tot
het verbruik of waar dan ook het in stock houden of laten houden van verboden
substanties die al dan niet voorkomen op de lijst van de verboden producten van de
UCI.
j. verbindt hij/zij zich er tevens toe om onmiddellijk de hoogste bondsinstanties in te
lichten over feiten betreffende zulke praktijken in de schoot van Belgian Cycling
selecties, -clubs, –renners of andere en dit alvorens enige verklaring ter zake af te
leggen aan derden, inzonderheid aan de pers, behalve uitdrukkelijk akkoord van de
hoogste bondsinstanties.
k. verklaart de renner/renster op de hoogte te zijn van het feit dat zijn/haar prestaties
kunnen gemeten, opgeslagen/bewaard en opgevolgd worden tijdens of als gevolg
van trainingen of specifieke performance testing door Belgian Cycling of een
aangestelde waarmee Belgian Cycling een overeenkomst heeft in het kader van
o.m. als onderdeel van training schema’s, positie optimalisering, pedaaltechnieken,
prestaties (groei, huidig niveau,…),
l. Verklaart hij/zij kennis te hebben genomen van het privacy beleid van Belgian
Cycling.
101.14

Buitenlandse renners in België
Om toegelaten te worden tot een Belgische wedstrijd, moet een buitenlands renner, die
geen Belgische vergunning heeft, aan de volgende voorwaarden voldoen :
1) zich onderwerpen aan de federale en wettelijke voorschriften van het land (een
kalenderkaart bij de vergunning is verplicht voor renners tot 18 jaar).
2) een geschreven toelating van zijn nationale federatie voorleggen. Renners die
behoren tot een bij de UCI-geregistreerde ploeg dienen deze toelating niet te
hebben. Dit is eveneens niet van toepassing voor buitenlandse renners die tot een
Belgische club behoren.
3) indien nodig, een officieel identiteitsbewijs voorleggen en eventueel de geschreven
toelating van de federatie van herkomst.
Belangrijk bericht kalenderkaarten 2019!
Vanaf 2019 wordt de papieren kalenderkaart afgeschaft. De reglementaire bepaling
m.b.t. de frequentie van het aantal wedstrijddagen beschreven in de jeugdreglementen
van Cycling Vlaanderen en FCWB blijft behouden en wordt elektronisch opgevolgd en
geregistreerd.

101.17

Lid worden van een Belgische club als buitenlandse renner
Om lid te worden van een Belgische club, moet een buitenlandse renner volgende
procedure eerbiedigen:
Alle renners die de nationaliteit hebben van een van de landen van de Europese Unie
of van de Europese Vrijhandelsassociatie (Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Engeland,
Schotland, Wales, Noord-Ierland, Ierland, Spanje, Portugal, Duitsland, Denemarken,
Zweden, Oostenrijk, Italië, Griekenland, Finland, Zwitserland, Ijsland, Noorwegen,
Liechtenstein, Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta,
Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië) mogen aansluiten bij een club uit
België en deelnemen aan wedstrijden in de kleuren van deze club, op voorwaarde dat
deze renners in het bezit zijn van een geldige vergunning op naam van een club
aangesloten bij Cycling Vlaanderen/FCWB en dat deze renners in het bezit zijn van een
schriftelijke toelating van hun federatie.
De renners die niet één van de bovenvermelde nationaliteiten hebben, mogen
aansluiten bij een Cycling Vlaanderen/FCWB-club en aan wedstrijden deelnemen in de
kleuren van deze club, op voorwaarde dat zij het volgende aan Belgian Cycling laten
geworden:
- een attest afgeleverd door een gemeentelijke overheid waarin bevestigd wordt dat de
betrokkene een vaste of tijdelijke verblijfplaats heeft in België voor minimaal 1 maand
- een schriftelijke toelating van zijn federatie en van zijn club waarin staat dat de
betrokkene mag aansluiten bij een Cycling Vlaanderen/FCWB club
- een aanbevelingsbrief ondertekend door de voorzitter of de secretaris van de gekozen
Cycling Vlaanderen/F.C.W.B club.
Op vertoning van deze stukken en van een kopie van de vergunning zal Belgian Cycling
aan de betrokkene een attest afleveren dat hij zal dienen voor te leggen bij elke
inschrijving op een wedstrijd. Dit attest geeft hem het recht om te rijden in de kleuren
van een Cycling Vlaanderen/FCWB club gedurende het kalenderjaar in welke het attest
werd afgeleverd, doch beperkt voor de duur van zijn verblijf in Belgie
Alle buitenlandse renners mogen aansluiten bij een Belgische club en deelnemen aan
wedstrijden in de uitrusting van deze club (uitgezonderd specifieke reglementering
Beker van België, Topcompetitie en U23 Road Series) op voorwaarde dat deze renners
in het bezit zijn van een geldige vergunning op naam van een club aangesloten bij
Cycling Vlaanderen/FCWB en dat deze renners in het bezit zijn van een schriftelijke
toelating van hun federatie.

101.27

Trui van nationaal kampioen
De eerste drie renners van het Belgische Kampioenschap moeten zich onmiddellijk na
afloop van de wedstrijd aanbieden voor de officiële huldigingsplechtigheid. De renners
dienen hun gewone koerskledij te dragen zonder petje, zonnebril of haarband, dit tot bij
het verlaten van de ruimte voorzien voor de huldigingsplechtigheid. Tijdens de officiële
huldigingsplechtigheid zullen enkel de renners en de aangeduide prominenten zich op
het podium bevinden.
De nationale kampioenentrui (en enkel deze) overhandigd door Belgian Cycling tijdens
de officiële huldiging moet gedragen worden tot aan het einde van de officiële
persconferentie.
Alvorens de nationale kampioentrui publiekelijk te dragen is elk team of club met
renners er aan gehouden om aan de bevoegde commissie van Belgian Cycling een
reproductie van zijn officiële kampioenentrui(en) en koersbroek ter goedkeuring te laten
geworden.

