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1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE WOMEN CYCLING SERIES 
Een Belgische wedstrijd kan alleen in aanmerking komen voor de Women Cycling Series indien elk parcours 
gunstig geëvalueerd werd na keuring uitgevoerd door een technisch afgevaardigde. 
 
Alle Belgische wedstrijden staan ingeschreven op de nationale wegkalender onder klasse 1.15IC 2. 
 
2 DEELNAME 
2.1 Kandidaturen en algemene voorwaarden 

De deelname aan de Women Cycling Series is voorbehouden aan Belgische clubs volgens navolgende 
modaliteiten: 

− Belgische clubs moeten zich online VOOR 16 NOVEMBER 2022 online kandidaat stellen via 
www.belgiancycling.be (rubriek disciplines, weg, Women Cycling Series). De aanvraag moet 
tevens de lijst bevatten van de rensters die bij de club zijn aangesloten in 2023, met naam, 
voornaam en UCI-ID. 

 
Om in aanmerking te komen, moeten de clubs ten minste 8 rensters dames Elite voor 2023 hebben 
aangesloten. Aangesloten zijn betekent een geldige licentie bezitten op naam van de ploeg. 
 
Dames juniores kunnen deelnemen met eigen verzet aan deze wedstrijden als er die dag geen dames 
jeugd/juniores wedstrijd voorzien is. Op dagen dat er wel wedstrijden worden georganiseerd voor Dames 
Juniores en/of Dames Jeugd mogen deze met een maximum van 5 wedstrijden per jaar en mits toelating 
van hun provinciale voorzitter WPV, deelnemen. Bovendien moet de enkele afstand van de 
hoofdverblijfplaats naar de wedstrijd minder dan 50 km bedragen. 

 
2.2 Keuze ploegen 

De toezegging tot deelname aan de Women Cycling Series zal door de wegcommissie gebeuren als volgt:  
1. Clubs met minimaal 8 dames elite worden toegelaten. 

 
Voor 1 december 2022 zal de definitieve namenlijst van de gekozen clubs gepubliceerd worden op 
www.belgiancycling.be. 
 
De verkozen clubs moeten verplicht deelnemen aan alle wedstrijden. 
 

2.3 Getransfereerde renners tijden de competitie van de Women Cycling Series 2023 
Renners aan wie tijdens de competitie van de “Women Cycling Series” een transfer toegestaan wordt, 
kunnen geen punten voor het ploegenklassement van de “Women Cycling Series” verdienen voor hun 
nieuwe club; hun punten tellen wel voor het individuele klassement. 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 stopt wordt niet beschouwd als getransfereerd. 
 
 
 
 
 
 

http://www.belgiancycling.be/
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3 INSCHRIJVING WEDSTRIJDEN 
De weerhouden Belgische ploegen ontvangen vanwege Belgian Cycling een buitenlandse toelating voor de 
wedstrijden in Nederland. 
 
Weerhouden Belgische ploegen  
De weerhouden Belgische ploegen betalen het inschrijvingsrecht voor de Nederlandse wedstrijden (… euro) in 1 
keer op rekening van Belgian Cycling BE45 1096 6775 3089. Voor de Belgische wedstrijden is er geen afdracht van 
het inschrijvingsrecht. 
 
Nederlandse ploegen & Wildcardploegen 
In Belgische wedstrijden is het nationaal reglement van toepassing m.b.t. het inschrijvingsrecht: € 7 + € 5 
waarborg rugnummer en kaderplaatje (Buitenlandse renners uit buitenlandse ploegen betalen 5 euro extra 
inschrijvingsgeld als bijdrage voor de verzekering BA en Rechtsbijstand)  
 
4 KLASSEMENTEN 
Minimaal 50% van de kalender onder punt 1(algemeen reglement Women Cycling Series) moet verreden zijn, 
alvorens een finaal eindklassement wordt opgemaakt. 
 
Eindklassement per ploeg : prijzengelden aan de weerhouden Belgische ploegen zullen toegekend worden cf. het 
barema (2.425 € of prijzenbarema in verhouding tot het aantal verreden wedstrijden) hieronder, enkel wanneer 
zij deelnemen aan alle wedstrijden van deze competitie: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

500€ 400€ 300€ 250€ 225€ 200€ 175€ 150€ 125€ 100€ 

 
5 GESCHILLEN, BETWISTINGEN OF NIET VOORZIENE GEVALLEN 
Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen m.b.t. de organisatie en het puntensysteem van de 
“Women Cycling Series – Belgische specificaties’ behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische 
wegcommissie. De beslissingen die door de Belgische wegcommissie daaromtrent genomen worden zijn 
onherroepelijk en niet voor beroep vatbaar. 


