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1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE TOPCOMPETITIE 
Een wedstrijd kan alleen in aanmerking komen voor de Topcompetitie U17 indien elk parcours gunstig 
geëvalueerd werd na keuring uitgevoerd door een technisch afgevaardigde. 
 
Op weekends of feestdagen waarop een wedstrijd van de Topcompetitie U17 plaatsvindt, mag geen enkele 
andere wedstrijd van de nationale kalender U17 georganiseerd worden. Er mogen geen wedstrijden voor 
de Topcompetitie U17 georganiseerd worden in de examenperiode* (*de Commissie Weg zal deze periode 
ieder jaar bepalen), maar wel tijdens de week tijdens de vakantieperiode. 
 
Onderstaande wedstrijden zullen deel uitmaken van de Topcompetitie U17 2023: 
 
1.1 Wegwedstrijden:  
Er zijn 5 wegwedstrijden:  
16 april 2023:     VEZIN  
14 mei 2023:     VORSELAAR 
21 mei 2023:    RONDE VAN VLAANDEREN - OUDENAARDE 
24 september 2023:    JEMEPPE  
8 oktober 2023:    AFFLIGEM  
 
1.2  Klimkoersen: 
4-5 juli 2023:    HERBEUMONT 
10 augustus 2023:   COUVIN 
 
1.3 Pistewedstrijden:  
Deze worden betwist met baanfietsen. De wedstrijden gaan door in het VWEM te Gent 
23-26-28-30 december 2022:   BK individuele disciplines & Omnium 
21 januari 2023:   Omnium meeting 
28 januari 2023:   Omnium meeting  
 
1.4 Veldrijden:  
Deze worden betwist met fietsen conform het reglement veldrijden.  
14-15 januari 2023:   BK te Lokeren 
22 januari 2023:   Lille 
29 januari 2023:   Hechtel-Eksel 
 
1.5 MTB-wedstrijden:  
Deze worden betwist met mountainbikes.  
Tbc     Cuesmes 
Tbc     wedstrijd Vlaanderen 
23-24 juli 2023 :   CB XCO à Houffalize 
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2 DEELNAME 
2.1 Kandidaturen en algemene voorwaarden 

In elke wegwedstrijd mogen in totaal maximum 120 renners deelnemen. 
 

De wegwedstrijden voor de Topcompetitie U17 2023 worden betwist als individuele wedstrijd. De 
deelname aan deze wedstrijden is exclusief voorbehouden voor vergunninghouders bij Belgian 
Cycling, Cycling Vlaanderen of FCWB, alsook aan renners met de Belgische nationaliteit die 
vergunninghouder zijn bij een buitenlandse federatie. Iedere provincie zal een provinciale selectie 
(aantal volgens quota per aantal vergunninghouders) inzetten, tot een totaal van 110. De 
Wegcommissie kan maximum 10 plaatsen toewijzen aan renners met de Belgische nationaliteit die 
vergunninghouder zijn bij een buitenlandse federatie, de resterende plaatsen tot max. 120 
deelnemers kunnen ingevuld worden door de provinciale afdelingen a rato van het quota. 
 
De piste-, MTB- en veldritwedstrijden voor de Topcompetitie U17 worden betwist als individuele 
wedstrijd. De deelname is vrij, er zijn geen selecties, renners kunnen individueel deelnemen aan 
deze wedstrijden.  
 

3 INSCHRIJVING WEDSTRIJDEN 
3.1 wegwedstrijden 

Ten minste 20 dagen voor de wedstrijd, stuurt de betrokken provinciale afdeling via het online 
inschrijvingssysteem het inschrijvingsformulier, behoorlijk ingevuld met de namen, UCI-codes (= 
controle leeftijd) en de UCI-ID’s van de toegelaten renners titularissen en maximum 50% reserves.   

  
Renners met de Belgische nationaliteit die vergunninghouder zijn bij een buitenlandse federatie 
dienen zich per gewone e-mail kandidaat te stellen bij info@belgiancycling.be, met opgave van hun 
palmares. 

 
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. 

  
4 LOTTREKKING VOLGWAGENS 

− een eerste lottrekking voor de wagens van de provinciale selecties die vertegenwoordigd zijn op de 
ploegleidersvergadering; 

− een tweede lottrekking voor de wagens van de provinciale selecties die niet vertegenwoordigd zijn 
op de ploegleidersvergadering.  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@belgiancycling.be
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5 KLASSEMENTEN  
- Minimaal 50% van de kalender onder punt 1 (wegwedstrijden en klimkoersen) moet verreden zijn, 

alvorens een finaal eindklassement wordt opgemaakt. 
- Alle deelnemende renners krijgen punten voor eender welk navolgend klassement. Alle 

puntenbarema’s worden toegekend chr. De werkelijke uitslagen (scratch). 
 

Publicatie klassementen: een update van alle klassementen zal gepubliceerd worden op 
www.belgiancycling.be als volgt: 

• voor de aanvang van het wegseizoen (uiterlijk op 15/02/2023), zijnde na de baanwedstrijden en 
veldritten tellende voor de Topcompetitie; 

• vervolgens na elke wedstrijd (weg) van de Topcompetitie. 
3.1 Wegwedstrijden: 
3.1.1 Algemeen individueel klassement (wegwedstrijden)  

− De leiderstrui in het algemeen individueel klassement van de Topcompetitie U17 zal voor het 
eerst overhandigd worden na de eerste wegwedstrijd rekening houdend met de klassementen 
van de pistewedstrijden en cyclocrosswedstrijden. 

− Begiftigd met punten voor de eerste 25 renners in elke “Topcompetitie”, 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.  

− Gelijk gerangschikte renners in het individuele (eind)klassement van de ‘’Topcompetitie U17’’ 
zullen geklasseerd worden volgens de beste plaats in de uitslag van de laatste wedstrijd. 

− Aan de leider van het algemeen individueel klassement van de wedstrijden zal een gele 
leiderstrui overhandigd worden. 

 
3.1.2 Individueel Jongerenklassement (voorbehouden aan 1e jaars U17) 
 Aan de beste jongere van het individueel puntenklassement zal een rode leiderstrui van “Beste 

jongere” overhandigd worden. 
  
3.1.3 Individueel knelpuntenklassement  

− Het knelpuntenklassement wordt samengesteld door samentelling van de punten verbonden 
aan de uitslagen van de tussensprints in elke wedstrijd van de “Topcompetitie U17”. 

− Er worden 3 rushes voorzien in bovenvermelde wegwedstrijden in lijn 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. 

− Individueel eindknelpuntenklassement: naturaprijzen zullen toegekend worden aan de top 3 cf. 
het individueel eindknelpuntenklassement van de Topcompetitie U17.  
 
 
 
 
 

http://www.belgiancycling.be/
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3.1.4 Individueel klassement van de Beste Klimmer  

− Per wegwedstrijd mogen er maximum 5 hellingen in aanmerking komen voor het individueel 
klassement van de Beste Klimmer. In de klimkoersen mogen er maximum 8 hellingen in 
aanmerking komen. 

− Het algemeen klassement wordt samengesteld door samentelling van de punten verbonden aan 
de uitslagen van al de doortochten op de hellingen die meetellen voor de bergprijs.  

− Volgende punten worden toegekend: wedstrijden in lijn: 5, 3 en 1 punten aan de eerste 3 
renners bij iedere bergprijs.  

− Aan de leider in het individueel klassement van de Beste Klimmer zal een bolletjes leiderstrui 
overhandigd worden. 

− Bij gelijkheid van punten zal in eerste instantie rekening gehouden worden met het aantal 
behaalde eerste plaatsen in de klimsprints, daarna met de uitslag van de laatste sprint waarin 
betrokken renners punten behaalden.  

− Individueel eindklassement van beste klimmer: naturaprijzen zullen toegekend worden aan de 
top 3 cf. het individueel eindklassement van beste klimmer van de Topcompetitie U17.  
 

3.1.5 Volgorde van leiderstruien 
De renners aan de leiding van bovenvermelde klassementen zijn verplicht om deze trui te dragen in 
de volgende wedstrijd van de “Topcompetitie U17”. 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. Een reproductie moet ter  goedkeuring worden voorgelegd 
aan de nationale wegcommissie, alvorens deze wordt gedragen. 
 
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 (rode trui) 
3. Algemeen Knelpuntenklassement (groene trui) 
4. Algemeen klassement van de Beste Klimmer (bolletjestrui) 

 
In het geval de leider van één van bovenvermelde klassementen niet deelneemt, wordt de 
leiderstrui niet gedragen. 
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3.2 Pistewedstrijden, Veldritten & MTB-wedstrijden: 

De betreffende punten m.b.t. deze verschillende disciplines zullen verrekend worden na elke 
betrokken wedstrijd. 

 
Voor het algemeen individueel eindklassement zijn volgende punten te verdienen: 

 
3.2.1 Pistewedstrijden:  

Omnium: disciplines te bepalen. Begiftigd met punten voor de eerste 25 renners in elke 
“Topcompetitie U17” en het BK individuele disciplines, volgens navolgend barema: 1e renner 30 pt 
en 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 pt tot de laatste renner 

 
3.2.2 Veldritten:  

Begiftigd met punten voor de eerste 25 renners in elke “Topcompetitie U17”, volgens navolgend 
barema: 1e renner 30 pt en 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 pt tot de laatste renner 

 
3.2.3 MTB-wedstrijden:  

Begiftigd met punten voor de eerste 25 renners in elke “Topcompetitie U17”, volgens navolgend 
barema: 1e renner 30 pt en 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 pt tot de laatste renner 

 
3.3 Algemeen individueel klassement: 

− Het algemeen individueel klassement van de “Topcompetitie U17” zal opgemaakt worden door 
optelling van de punten behaald in de verschillende wegdisciplines.  Voor de drie andere 
disciplines (piste, veldrijden, MTB) geldt volgend puntenbarema: 30 pt en 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 pt. Er wordt over 
gewaakt dat de puntenverdeling idealiter de volgende verhouding betreft:  2/3 wegwedstrijden 
+ ploegentijdrit en 1/3 nevenklassementen. Deze verhouding wordt vastgelegd voor de start van 
de competitie en blijft ongewijzigd. 

− Gelijk gerangschikte renners in het algemeen individueel eindklassement van de “Topcompetitie 
U17” zullen geklasseerd worden volgens de beste plaats in de uitslag van de laatste wedstrijd. 

− Individueel eindklassement: naturaprijzen zullen toegekend worden aan de top 3 cf. het 
individueel eindklassement van de Topcompetitie U17.  

 
3.4 Algemeen individueel jongeren eindklassement: 

− De eerste 10 jongeren (1e jaars-U17) van het algemeen individueel eindklassement komen in 
aanmerking voor het Algemeen individueel jongeren eindklassement. 

− Individueel eindjongerenklassement: naturaprijzen zullen toegekend worden aan de top 3 cf. 
het individueel eindklassement van de Topcompetitie.  
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6 HULDIGING NA DE WEDSTRIJD 
Iedere organisator zorgt voor bloemen voor de huldiging van de verschillende leiders in de “Topcompetitie 
U17”. 

 
7 GESCHILLEN, BETWISTINGEN OF NIET VOORZIENE GEVALLEN 
Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen m.b.t. de organisatie en het puntensysteem van 
“Topcompetitie U17” behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Wegcommissie. De beslissingen die 
wat dat betreft genomen worden door de Wegcommissie zijn onherroepelijk en niet voor beroep vatbaar. 
 
8 PRIJZEN 
De betaling van de dagprijzen gebeurt ter plaatse, volgens barema. 
 


