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1  DOELSTELLING 

- Het organiseren van een  internationale competitie genaamd “LADIES CYCLING CUP" voor 
Belgische en buitenlandse clubs en UCI vrouwenploegen waarvoor volgende wedstrijden in 
aanmerking komen:  

 
6 juni GP MAZDA SCHELKENS - BORSBEEK (WE 1.2) 
12 juni SPAR FLANDERS DIAMOND TOUR - NIJLEN  (WE 1.1)  
10 juli 2 DISTRICTENPIJL - EKEREN-DEURNE  (WE 1.1)  
15 augustus GP YVONNE REYNDERS (WE 1.2) 
4 september GP BEERENS  -  AARTSELAAR (WE 1.1) 

 
- Alle wedstrijden behoren tot de UCI-kalender 2022.  
 
2  DEELNAME 

 
2.1  Algemeen 

- Dienen zich online via www.belgiancycling.be kandidaat te stellen vóór 31/01/2022 
o Belgische clubs, met opgave van de namen en UCI-ID’s van de rensters die deel zullen 

uitmaken van de club in 2022.  
o Interprovinciale, provinciale en regionale selecties, met opgave van de wedstrijden 

waaraan zij wensen deel te nemen. De keuze van deze wedstrijden is definitief. 
 

2.2  Keuze van ploegen 

- Maximum 25 ploegen van maximum 7 (minimum 5) rensters kunnen aan elke wedstrijd van 
de Ladies Cycling Cup deelnemen.  

- De Belgische UCI-vrouwenploegen (CP1 & CP2) worden ambtshalve verplicht om deel te 
nemen aan elke wedstrijd tellende voor de Ladies Cycling Cup 2022.  

- Uit de tijdig verkregen kandidaturen zal de Wegcommissie een keuze bepalen. De ploegen 
zullen weerhouden worden op basis van sportieve criteria. De weerhouden ploegen 
engageren zich om deel te nemen aan alle wedstrijden van de Ladies Cycling Cup. De 
bekendmaking van de door de Wegcommissie weerhouden ploegen zal gebeuren via 
www.belgiancycling.be.  

- Elke organisator moet minstens 5 buitenlandse ploegen aan de start hebben. De namen en de 
aard van deze ploegen moeten uiterlijk 30 dagen voor de wedstrijd per e-mail medegedeeld 
worden aan het Secretariaat van de Nationale Wegcommissie 
(xavier.vandermeulen@belgiancycling.be). 

- De weerhouden ploegen (Belgische clubs en Belgische UCI-vrouwenteams) verbinden er zich 
toe om deel te nemen aan alle wedstrijden van de Ladies Cycling Cup. Elke aangeworven ploeg 
zal, bij niet deelname, beboet worden overeenkomstig de UCI-reglementen Art. 1.2.053, met 

http://www.belgiancycling.be/
http://www.belgiancycling.be/
mailto:xavier.vandermeulen@belgiancycling.be
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echter een minimum van 250,- EUR welke als vergoeding aan de organisator zal worden 
overgemaakt. 
 

2.3  Wildcards 

- Elke organisator mag tevens wildcards toekennen aan Belgische (clubploegen, mixed ploegen 
(enkel wedstrijden klasse 2) en/of regionale ploegen) en ten minste 5 buitenlandse ploegen 
(clubploegen, mixed ploegen (enkel wedstrijden Klasse 2), nationale ploegen, continentale 
ploegen) en maakt zijn keuze uiterlijk 30 dagen voor de wedstrijd bekend aan het secretariaat 
van de Nationale Wegcommissie.  
 

2.4  Getransfereerde renners tijdens de competitie van de Ladies Cycling Cup 

- Rensters aan wie tijdens de competitie van de Ladies Cycling Cup een transfer toegestaan 
wordt, kunnen geen punten voor het clubklassement van de Ladies Cycling Cup verdienen 
voor hun nieuwe club. Hun punten tellen wel voor het individuele klassement.  

 

3  INSCHRIJVING WEDSTRIJDEN 

- Ten minste 20 dagen voor de wedstrijd, stuurt elke ingeschreven Belgische ploeg via het 
online inschrijvingssysteem het  inschrijvingsformulier, behoorlijk ingevuld met de namen en 
de UCI-ID van de toegelaten rensters titularissen en max. 50% reserves via de website van 
Belgian Cycling (www.belgiancycling.be), naar de organisator.  

- 72 uur voor het startuur van de wedstrijd sturen de ploegen online via dezelfde website van 
Belgian Cycling aan de organisator de eventuele update van het inschrijvingsbulletin op met 
daarop de namen en de UCI-codes  van de titularissen en max. 50% reserves. 

  
4  LOTTREKKING VOLGWAGENS & REGLEMENTERING 

- Er is een identiek wedstrijdreglement voor de vermelde wedstrijden (exclusief eventuele  
nevenklassementen). 

- De afstand van elke wedstrijd tellende voor de “Ladies Cycling Cup” zal de 140 km niet 
overschrijden.  

- De volgorde van de ploegwagens wordt bepaald conform het UCI-reglement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belgiancycling.be/
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5  KLASSEMENTEN  

 

Minimaal 50% (5 wedstrijden) van de kalender onder punt 1 moet verreden zijn, alvorens een 
finaal eindklassement wordt opgemaakt. 
 

5.1  Welke clubs en renners komen in aanmerking voor de klassementen?  

- Enkel de weerhouden ploegen volgens artikel 2.2 komen in aanmerking voor punten tellende 
voor de Ladies Cycling Cup 2022.  

- Alle rensters komen in aanmerking voor de individuele rangschikking.    
- Buitenlandse ploegen komen enkel in aanmerking voor het algemene ploegenklassement 

wanneer ze deelnemen aan minimaal 3 van de 5 wedstrijden van de Ladies Cycling Cup. 
 

5.2  Ploegenklassement  

- Om het ploegenklassement 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.  

- Puntenbarema  : 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.  
 

5.3  Eindklassement - Ploegenklassement 

- 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 “Ladies Cycling Cup” zullen in eerste 
instantie geklasseerd worden volgens de beste plaats(en) behaald door de ploeg in de 
verschillende wedstrijden of in tweede instantie volgens de beste plaats(en) van de renners 
van de betrokken ploegen.  

- Prijzenbarema: 2.425€, te verdelen als volgt: 550€ – 450€ – 425€ – 400€ – 350€ – 200€ – 150€ – 100€ 
– 100€ – 100€ of Prijzen in verhouding tot het aantal verreden wedstrijden. 
 

5.4  Individueel klassement  

- Per wedstrijd is er een puntenverdeling volgens de uitslag van de eerste 25 rensters (scratch 
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.  

- Aan de leider in het individueel klassement zal na iedere wedstrijd een trui worden 
overhandigd, die echter niet in wedstrijd mag gedragen worden. 
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5.5  Individueel eindklassement  

- Het individueel eindklassement van de Ladies Cycling Cup zal opgemaakt worden door 
optelling van de individuele punten behaald door de rensters in alle wedstrijden.  

- Gelijk gerangschikte rensters in het individueel puntenklassement van de “Ladies Cycling Cup” 
zullen in eerste instantie geklasseerd worden volgens de beste plaats(en) behaald in de 
verschillende wedstrijden. Bij nieuwe gelijkheid zal de uitslag van de laatste wedstrijd 
bepalend zijn. 

- Prijzenbarema: 3.450€, te verdelen als volgt: 700€ – 600€ – 500€ – 400€ – 350€ – 300€ – 200€ 

– 200€ – 100€ – 100€ of Prijzen in verhouding tot het aantal verreden wedstrijden. 

5.6  Jongerenklassement  

- Aan de beste jongere (U23) in het algemene individuele klassement zal na iedere wedstrijd 
een leiderstrui worden overhandigd. Deze trui mag echter niet in wedstrijd worden gedragen. 

- Gelijk gerangschikte rensters in het Jongerenklassement van de “Ladies Cycling Cup” zullen in 
eerste instantie geklasseerd worden volgens de beste plaats(en) behaald in de verschillende 
wedstrijden. Bij nieuwe gelijkheid zal de uitslag van de laatste wedstrijd bepalend zijn. 

- Prijzenbarema: 1.250€, te verdelen als volgt: 400€ – 300€ – 250€ – 200€ – 100€ of Prijzen in 
verhouding tot het aantal verreden wedstrijden 

 
5.7  klassement ‘Beste Belgische’ 

- Aan de beste Belgische renster in het algemene individuele klassement zal na iedere wedstrijd 
een leiderstrui worden overhandigd. Deze trui mag echter niet in wedstrijd worden gedragen. 

- Gelijk gerangschikte rensters in het klassement van Beste Belgische van de “Ladies Cycling 
Cup” zullen in eerste instantie geklasseerd worden volgens de beste plaats(en) behaald in de 
verschillende wedstrijden. Bij nieuwe gelijkheid zal de uitslag van de laatste wedstrijd 
bepalend zijn. 

- Prijzenbarema: 1.250€, te verdelen als volgt: 400€ – 300€ – 250€ – 200€ – 100€ in de vorm 
van kledingcheques of prijzen in verhouding tot het aantal verreden wedstrijden 

 
5.8  Puntenklassement van tussenspurten (rushes) 

- In alle  wedstrijden van de Ladies Cycling Cup zal een puntenklassement van tussenspurten 
worden opgemaakt. Per wedstrijd zullen 3 sprints in aanmerking komen, ter hoogte van de 
aankomstlijn, begiftigd met respectievelijk 5, 3 en 1 punt voor de eerste drie rensters. Een 
algemeen klassement van de tussenspurten zal worden opgemaakt door optelling van alle 
punten behaald door  elke renster in alle wedstrijden. Aan de leider van het algemene 
klassement van de tussenspurten zal na elke wedstrijd een leiderstrui worden overhandigd, 
die echter niet in wedstrijd mag gedragen worden.  In geval van gelijkheid in het klassement 
van de tussenspurten zal het aantal overwinningen in de rushes in overweging worden 
genomen, bij nieuwe gelijkheid zal de onderlinge plaats tussen de betrokken rensters in de 
laatste rush doorslaggevend zijn. 
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- Aan het eindpuntenklassement van tussenspurten prijzen verbonden volgens barema. 
- Prijzenbarema: 1.250€, te verdelen als volgt: 400€ – 300€ – 250€ – 200€ – 100€ of Prijzen in 

verhouding tot het aantal verreden wedstrijden 
 

5.9  Huldigingsplechtigheid 

- Na afloop van elke wedstrijd worden de volgende rensters binnen de 10 minuten verwacht 
aan het podium om gehuldigd te worden op de huldigingsplechtigheid: 

o De eerste drie in de daguitslag 

o De leider in het algemene individuele klassement 

o De beste jongere (U23) in het algemene individuele klassement 

o De leider in het algemene puntenklassement (tussensprinten) 
o De leider in het klassement van de ‘Beste Belgische’ 
o Na de laatste wedstrijd: de winnende ploeg in het algemene ploegenklassement  

 
- Indien de leidster in één van de klassementen niet aanwezig is, wordt de trui aan de volgende renster 

in het desbetreffende klassement die wel aanwezig is overhandigd. 

 
6  GESCHILLEN, BETWISTINGEN OF NIET VOORZIENE GEVALLEN  

- Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen m.b.t. de reglementering, de 
organisatie en het puntensysteem van de Ladies Cycling Cup behoren tot de exclusieve 
bevoegdheid van de Nationale Wegcommissie. De door de Nationale Wegcommissie 
genomen beslissingen daaromtrent zijn onherroepelijk en niet voor beroep vatbaar.  
 

7  BEPALINGEN  

- Een getransfereerde renner is in casu een renner die buiten de wettelijke periode verandert 
van club.  

- Een renner die komt van een club die haar activiteiten in de categorie stopt, wordt niet 
beschouwd als getransfereerd.  

 
8  PRIJZEN  

- Voor alle wedstrijden is het UCI- prijzenbarema van toepassing.  
- Iedere organisator zorgt voor bloemen voor de verschillende huldigingen in de “Ladies Cycling 

Cup”. 
 

 


