
  

 

 

ART 1. ORGANISATIE 

De Belgian Cycling Esports Championships, categorie E-sports wordt georganiseerd door Belgian Cycling, 

Cycling Vlaanderen en FCWB volgens de reglementen van de UCI, in samenwerking met Flanders Classics 

en META. Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, FCWB, Flanders Classics en META worden hierna ook samen 

de “Organisatie” genoemd. 

De Belgian Cycling Esports Championships wordt verreden van 23 oktober tot en met 12 februari en omvat 

4 Fun Rides, 2 regionale kampioenschappen (Vlaanderen en FCWB) en tot slot het Belgisch 

kampioenschap. 

De organisatie is bereikbaar via  

Belgian Cycling, Rue de Bruxelles 482, 1480 Tubize, 

Tel.: +32 (0)2 349.19.11 – E-mail: info@belgiancycling.be; 

Cycling Vlaanderen, Strandlaan 3, 9000 Gent, 

Tel.: +32 (0)9 321.90.20 – E-mail: info@cycling.vlaanderen; 

Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles (FCWB), Rue de Bruxelles 482, 1480 Tubize, 

Tel.: +32 (0)2 349.19.28 – E-mail: info@fcwb.be  

ART 2. DEELNAMEVOORWAARDEN 

De Belgian Cycling Esports Championships is een competitie (m.u.v. de Fun Rides) voor renners/rensters 

met de Belgische nationaliteit en houder van een competitievergunning bij een erkende nationale 

federatie, alsook voor houders van een recreatievergunning Cycling Vlaanderen/FCWB met bijgevoegd een 

attest van medische geschiktheid. Voor de Fun Rides kan éénieder zich inschrijven. 

Een renner/renster komt enkel uit voor een club/team waar hij een licentie heeft bij de federatie. 

De deelnemers zullen opgedeeld worden in 6 categorieën. Zowel bij de meisjes/vrouwen als bij de 

jongens/mannen zal er gereden worden in de categorieën U17 (geboren in 2007 en 2008), Junior (geboren 

in 2005 en 2006) en Elite (geboren in 2004 en vroeger). 

ART 3. INSCHRIJVING 

Minderjarigen zonder competitievergunning mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd als zij de 

uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als de minderjarige deze toestemming 

niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, 

dan wel zijn/haar recht op een prijs wordt afgenomen.  

https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/46fxAWEzYgjpQMqMe056AP/681923869ddfda16ecab7f0852161404/11.12-uci-cycling-esports-regulations-en-22.01.2020.pdf
mailto:info@belgiancycling.be
mailto:info@cycling.vlaanderen
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ART 4. WEDSTRIJDEN EN LIVESTREAM-UITZENDING 

4.1 WEDSTRIJDEN 

4.1.1 Regionaal kampioenschap 

De Vlaamse Kampioenschappen Cycling ESports en de Waals-Brusselse Kampioenschappen Cycling ESports 

worden verreden op vrijdag 20 januari 2023. Het wedstrijdschema wordt tijdig aan de deelnemers 

overgemaakt. 

De regionale kampioenschappen worden verreden vanop afstand, dat wil zeggen dat er van thuis uit 

gereden zal worden.  

Het aantal beschikbare plaatsen voor het Belgisch kampioenschap zal op basis van een quotum in functie 

van het aantal vergunninghouders in die regio (verdeling Vlaanderen/Wallonië) ingevuld worden. Stel dat 

er 100 deelnemers zijn met een verdeling van 60 Vlamingen en 40 Walen. Indien er in dit geval 10 personen 

zich selecteren, zullen dat 6 Vlamingen en 4 Walen zijn om de verhoudingen te respecteren. 

4.1.2 Belgisch kampioenschap 

Het Belgisch kampioenschap vind plaats op zondag 12 februari 2023. Deze wedstrijd wordt ter plaatse 

verreden. 

4.2 LIVESTREAM-UITZENDING 

Op de Regionale kampioenschappen zal gevraagd worden om door middel van een camera de 

renner/renster in beeld te laten komen voor de uitzending van de livestream. Renners/rensters die in 

beeld komen dienen te verschijnen in de wedstrijdkledij van de club/team waarvoor zij uitkomen. 

Het Belgisch kampioenschap zal ook te volgen zijn via livestreaming. Hiervoor voorziet de organisatie alle 

apparatuur. 

ART 5. WEDSTRIJDVOORBEREIDING EN UITRUSTING 

- Het gebruik van een hartslagmeter is verplicht en deze moet gekoppeld zijn met Wahoo RGT; 
- U17 renners rijden met een maximale versnelling van 7m32, junioren maximaal 7m93. 
- De renner/renster dient gebruik te maken van een powersource die opgenomen is in het reglement 

(Hoofdstuk II Equipement van het UCI Cycling Esports Regulations);  
o Smart Turbo Trainers 
o Smart Bikes 

- Iedere renner/renster dient zich aangemeld te hebben op Wahoo RGT; 
- Iedere renner dient vooraf een inweegvideo te maken. Deze kan na afloop van de wedstrijd 

opgevraagd worden. Cycling Vlaanderen/FCWB nemen contact op met de renners/rensters 
- Voor het Belgisch kampioenschap zullen de deelnemers ter plaatste gewogen worden om de 

correcte gegevens te verkrijgen; 
- Bij twijfels kan Belgian Cycling extra onderzoek instellen en kan de renner/renster gediskwalificeerd 

worden; 
- De uitslag op de website van Belgian Cycling is ten allen tijde leidend. 
- Er mag geen gebruik gemaakt worden van spinningfietsen. 

https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/46fxAWEzYgjpQMqMe056AP/681923869ddfda16ecab7f0852161404/11.12-uci-cycling-esports-regulations-en-22.01.2020.pdf


  

 

 

ART 6. INWEEGPROCEDURE 

6.1 REGIONAAL KAMPIOENSCHAP 

6.1.1 Vlaanderen 

Voor de Kampioenschappen van Vlaanderen Cycling ESports zal er voor de inweegprocedure gewerkt 

worden volgens het principe van een reguliere antidopingcontrole. Concreet wil dit zeggen: 

- De eerste 5 renners/renster van de uitslag zullen na de wedstrijd een filmpje moeten doorsturen 
volgens de uitgeschreven procedure in artikel 6.1.3. 

- Daarnaast zullen door willekeurige lottrekking aan nog x aantal renners/rensters gevraagd worden 
om deze procedure uit te voeren. 

6.1.2 Wallonië 

Voor de Waals-Brusselse Kampioenschappen Cycling ESports zal er voor de inweegprocedure gewerkt 

worden volgens het principe van een reguliere antidopingcontrole. Concreet wil dit zeggen: 

- De eerste 5 renners/renster van de uitslag zullen na de wedstrijd een filmpje moeten doorsturen 
volgens de uitgeschreven procedure in artikel 6.1.3. 

- Daarnaast zullen door willekeurige lottrekking aan nog x aantal renners/rensters gevraagd worden 
om deze procedure uit te voeren. 

6.1.3 Inweegprocedure 

1. De renner/renster filmt zichzelf met tenminste een fietsbroek, (onder)shirt en fietssokken. De 
renner/renster is duidelijk te identificeren op dit beeld; 

2. De renner/renster brengt de actuele datum en tijd in beeld. Dit kan door middel van het in beeld 
nemen van bijvoorbeeld een laptop, smartphone, krant of ander object waarop dit af te lezen is. 

3. De renner/renster toont de validiteit van de gebruikte weegschaal aan door het plaatsen van een 
referentiegewicht van minimaal 6kg. Gebruik hierbij het liefst één of meerdere 
sportschoolgewichten waarbij het aantal kilogram duidelijk in beeld staat. Bij gebrek aan 
gewichten volstaat bijvoorbeeld een 4-pack 1,5 liter volle petflessen ook. 

4. De renner/renster weegt zichzelf op de zojuist gevalideerde weegschaal en brengt het gewicht 
duidelijk in beeld. 

5. De renner/renster weegt zichzelf inclusief het referentiegewicht op de zojuist gevalideerde 
weegschaal en brengt zowel het referentiegewicht als het door de weegschaal weergeven 
gewicht duidelijk in beeld. 

  



  

 

 

Voorwaarden voor het opgenomen worden in de uitslag van de Belgian Cycling Esports Championships: 

- De inweegvideo bevat stap 1 tot en met 5 zoals hierboven staat beschreven; 
- Het ingevoerde gewicht van de renner/renster op Wahoo RGT zal een afgerond cijfer zijn aangezien 

er geen kommagetallen mogelijk zijn in het programma. Onder of gelijk aan xx,4 zal het cijfer 
afgerond worden naar beneden. Vanaf xx,5 gebeurt de afronding naar boven. 

- De weegschaal toont een maximale afwijking van 200 gram bij het wegen van het referentiegewicht. 
Indien deze afwijking wordt overschreden zal de gebruikte weegschaal en daarmee dus het gewogen 
gewicht door de renner/renster als niet valide worden bestempeld door de jury van de Belgian 
Cycling Esports Championships. 

- De video kan ingediend worden aan de hand van een form dat verspreid zal worden voor het 
evenement. 

6.2 NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 

Voor het Belgisch Kampioenschap wordt er voorzien dat de renners/rensters ter plaatse kunnen gewogen 

worden volgens de procedure beschreven in artikel 6.1.3. 

Er zal een aparte zaal/ruimte voorzien worden waar de renners zullen gewogen worden onder leiding van 

een official. 

ART 7. PRIJZEN 

De renners/rensters die op de eerste drie plaatsen eindigen van de Kampioenschappen van Vlaanderen 

Cycling Esports, Waals-Brusselse Kampioenschappen Cycling ESports en de Belgian Cycling ESports 

Championships en die hiervoor ook in aanmerking komen (zie hierna) winnen respectievelijk goud (en trui), 

zilver en brons. 

De titel van kampioen van Vlaanderen of FCWB kan enkel behaald worden door de renners die een Cycling 

Vlaanderen/FCWB vergunning hebben. 

ART 8. ANTIDOPING 

De antidopingwet van de bevoegde Gemeenschap wordt toegepast conform de geldende wetgeving 

(NADO Vlaanderen & Onad Wallonie-Bruxelles).  



  

 

 

ART 9. INBREUKEN 

Eventuele inbreuken zullen door de Jury bestraft worden in overeenstemming met de reglementen van 

UCI (Chapter VI van de UCI Cycling Esports Regulations), Wahoo RGT en federaties  

(Belgian Cycling > Cycling Vlaanderen & FCWB) 

Inbreuken kunnen gemeld worden bij de 3 federaties op volgende locaties: 

Belgian Cycling, Rue de Bruxelles 482, 1480 Tubize, 

Tel.: +32 (0)2 349.19.11 – E-mail: info@belgiancycling.be; 

Cycling Vlaanderen, Strandlaan 3, 9000 Gent, 

Tel.: +32 (0)9 321.90.20 – E-mail: info@cycling.vlaanderen; 

Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles (FCWB), Rue de Bruxelles 482, 1480 Tubize, 

Tel.: +32 (0)2 349.19.28 – E-mail: info@fcwb.be  

ART 10. SLOTBEPALING 

Dit reglement kan enkel en alleen gewijzigd worden door de Jury op voorstel van en in overleg met de 

organisatie. Door deelneming aan de Belgian Cycling Esports Championships erkennen renners/rensters 

dat zij kennis genomen hebben van dit reglement en het in zijn geheel aanvaarden. Alle technische 

gevallen niet voorzien in dit reglement, zullen door de Jury in overleg met de organisatie beslecht worden. 

Over alle overige gevallen zal door de organisatie worden beslist. 

10.1 PERSONENGEGEVENS 

De organisatie is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de deelnemers die 

verwerkt worden in het kader van hun inschrijving en deelname aan de competitie via Teammeta.eu. 

Het beleid van Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, FCWB, Flanders Classics en META met betrekking tot 

deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website 

van Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, FCWB en META, met name https://teammeta.eu/privacy-policy/; 

Privacy Policy - Belgian Cycling ; www.cycling.vlaanderen ; www.fcwb.be 

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord, dat, indien ze zij een prijs winnen, zij eventueel met 

foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen (Zoals Youtube, 

Facebook, Instagram, …); alsook de website en online kanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook 

in de geschreven pers; alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd. 

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord, dat, ze tijdens het regionaal kampioenschap en het 

Belgische kampioenschap gefilmd kunnen worden om te gebruiken in de livestreaming. 

  

https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/46fxAWEzYgjpQMqMe056AP/681923869ddfda16ecab7f0852161404/11.12-uci-cycling-esports-regulations-en-22.01.2020.pdf
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10.2 AANSPRAKELIJKHEID 

De Organisatie is niet verantwoordelijk voor technische problemen die plaatsvinden bij wedstrijden. 

Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook 

vanwege de organisator. 

Indien de Organisatie genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het 

wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan de Organisatie hiervoor op geen 

enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. 

10.3 CONNECTIEPROBLEMEN 

Wij hebben het recht om elke renner te elimineren indien deze geen stabiele verbinding kan behouden 

met de Wahoo RGT-servers tijdens de wedstrijd. 

10.4 HET REGLEMENT 

Door deel te nemen aan een wedstrijd die via META plaatsvindt, aanvaardt de deelnemer volledig dit 

wedstrijdreglement en alle beslissingen die de Organisatie in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle 

bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. 

Indien zulks vereist is, kan de Organisatie dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement 

wordt bekendgemaakt op de websites van Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, FCWB en Meta en kan daar 

desgewenst worden afgedrukt. 


