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1.2.001B De wegcommissie kan een inschrijving op de internationale kalender weigeren als de 

wedstrijd niet voldeed aan de nationale bepalingen. 

Specifiek voor de wedstrijden bij de juniores: 

Dit wanneer de organisator geen 15 Belgische clubs aan de start had in de laatst 

verreden editie voorafgaand aan de nieuwe aanvraag en waarbij de organisatie niet 

voldeed aan de bepalingen van artikel 2.2.002 B. 

Alvorens een nieuwe wedstrijd voor juniores in te schrijven op de internationale 

kalender, moet deze minstens in de laatste 3 jaar ingeschreven geweest zijn op de 

nationale kalender voor juniores. De wegcommissie kan een uitzondering toestaan voor 

wedstrijdorganisatoren die reeds in een andere categorie een wedstrijd met succes 

organiseerden op de internationale kalender. 

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  

U12, U15 en U17 dienen in elke discipline van de weg met een reglementaire fiets te 

rijden (ZONDER 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 40mm.  

Ook voor de tijdritten van de nationale kalender dienen renners die wensen gebruik te 

maken van een vrijstelling van de renners grootte categorie, conform art. 1.3.023 van 

het UCI reglement, een aanvraagformulier voor een attest voor de lichaamslengte in te 

dienen. Dit formulier is beschikbaar op de UCI website en zij dienen eveneens voor 

aanvang van de tijdrit voor te komen op de gepubliceerde UCI lijst. Voor alle 

duidelijkheid, indien de renner niet voorkomt op bovenvermelde lijst zal door de 

commissarissen de standaardafmeting worden toegepast. 

Piste  

Voor de specifieke pistedisciplines op tijd zijn een ossekopstuur of een ander steunstuk 

op het stuur toegelaten. 

101.4 Sportdirecteur (UCI Continentale Teams & UCI Vrouwen Teams) - Ploegleider club 

ploegen - piloot moto  

Elke bestuurder van een voertuig in een wielerwedstrijd, die de functie heeft van 

sportdirecteur, ploegleider, chauffeur neutrale wagen of piloot-moto moet in het bezit 

zijn van een vergunning, afgeleverd op zijn naam, die op eenvoudige vraag van de 

aangestelde wedstrijdcommissarissen moet worden getoond. 

In elk voertuig, dat wordt toegelaten om tijdens de wedstrijd bijstand te verlenen aan de 

renners van de ploeg, moet iemand aan boord zijn die een vergunning “ploegleider” of 

“sportdirecteur” heeft.  

Een ploegleider kan niet individueel aansluiten bij een federatie. 

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



Een ploegleider bij een club kan ploegleider zijn bij een andere club met schriftelijk 

akkoord van de club van aansluiting en op voorwaarde dat de club van aansluiting niet 

aan de start staat.  

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 chauffeurs met een officiële functie (piloten-moto van persfotografen, van TV & 

radio, van commissarissen en van tijdwaarnemer dienen zich in de 

wedstrijdpermanentie bij het college van commissarissen aan te bieden voor het 

controleren van de vergunning.  De volgbewijzen zullen worden overhandigd door de 

koersdirecteur in samenspraak met het college van commissarissen. 

De vergunning kan aangevraagd worden bij Cycling Vlaanderen of bij de FCWB. 

 

 


