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LOTTO-TOPCOMPETITIE U27 

 REGLEMENT 2016 
 
A) DOELSTELLING 
Het organiseren van een “Lotto-Topcompetitie U27" voor Belgische clubs en Belgische continentale ploegen, 
waarvoor volgende wedstrijden, welke bepaald worden door de Nationale Wegcommissie, in aanmerking komen:  
05 mei:  DWARS DOOR DE VLAAMSE ARDENNEN ERPE-MERE  
08 mei:  FLECHE ARDENNAISE HERVE 
15 mei:  G.P. C. CRIQUIELION DEUX-ACREN 
05 juni:  MEMORIAL PHILIPPE VANCONINGSLOO – WAVER-RIJMENAM 
02 juli:   OMLOOP HET NIEUWSBLAD ZOTTEGEM 
03 juli:   PLOEGENTIJDRIT BORLO 
09 juli:  G.P. STAD SINT-NIKLAAS 
07 augustus:  ANTWERPSE HAVENPIJL 
 
De wedstrijden in lijn behoren tot de UCI kalender 2016 onder klasse ME 1.2. 
 
Een wedstrijd kan alleen in aanmerking komen voor de Lotto-Topcompetitie U27 2016 indien elk parcours gunstig 
geëvalueerd werd na keuring uitgevoerd door een vertegenwoordiging van de Nationale Wegcommissie. 
 
B) DEELNAME 
1) Algemeen 

- Dienen zich vóór 15/12/2015 online kandidaat te stellen via www.belgiancycling.be, rubriek disciplines, 
weg, Lotto-Topcompetitie U27: 

o Belgische clubs, met opgave van de namen en UCI-codes en het palmares van de renners 
Beloften en Elites U27 die deel zullen uitmaken van de ploeg in 2016.  

o de regionale selecties (= WBV en/of FCWB-selecties), met opgave van de wedstrijden waaraan zij 
wensen deel te nemen. De keuze van deze wedstrijden is definitief. 

De Wegcommissie zal finaal de Belgische clubploegen aanwijzen die aan de “Lotto-Topcompetitie U27 2016” 
mogen deelnemen. Daarbij zal rekening worden gehouden met volgende argumenten, in volgorde: 
1.1 De eventuele uitslag van de ploeg in de Lotto-Topcompetitie U27 2015 of de Lotto-Beker van België Elites 

z/c/U23 2015 
1.2 Het aantal aangesloten renners (minimum 10 Belgische renners U27) 
1.3 De kwaliteit van de renners 
1.4 Het afwezig blijven op een wedstrijd van de Lotto-Topcompetitie U27 2015 kan de keuze van de ploegen voor 

deelname aan de Lotto-Topcompetitie U27 2016 beïnvloeden. 
 
- Volgende ploegen zullen tevens ambtshalve uitgenodigd worden tot deelname aan de wedstrijden 

tellende voor de “Lotto-Topcompetitie U27 2016”:  
o de Belgische continentale wegploegen UCI, die verplicht dienen deel te nemen aan elke wedstrijd 

tellende voor de “Lotto-Topcompetitie U27 2016” en in aanmerking komen voor de betreffende 
klassementen.  

 
- Elke organisator moet minstens 5 buitenlandse ploegen (te kiezen uit continentale ploegen, clubploegen, 

regionale ploegen of nationale ploegen + maximum 2 buitenlandse pro-continentale ploegen) uitnodigen. 
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 
(admin.sport@belgiancycling.be). 
 

http://www.belgiancycling.be/
mailto:admin.sport@belgiancycling.be
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- Elke organisator mag tevens wildcards toekennen aan Belgische ploegen (clubploegen en/of regionale 
ploegen) en moet zijn definitieve keuze uiterlijk 2 maanden voor de wedstrijd bekendmaken aan de 
gekozen ploegen en aan het Secretariaat van de Nationale Wegcommissie 
(admin.sport@belgiancycling.be).  
 

- De weerhouden clubploegen en de Belgische continentale wegploegen engageren zich om deel te nemen 
aan alle wedstrijden van de Lotto-Topcompetitie U27. Elke aangeworven ploeg zal, bij niet deelname, 
beboet worden overeenkomstig de UCI-reglementen, met echter een minimum van  € 250-, welke als 
vergoeding aan de organisator zal worden overgemaakt. Per bijkomende afwezigheid zal de boete telkens 
verdubbeld worden (€ 250, vervolgens € 500, € 1000, enz…) doch de betrokken organisator zal een 
vergoeding van maximum € 250 ontvangen. 
 

- Er kunnen maximum 28 ploegen aan elke wedstrijd van de Lotto-Topcompetitie U27 deelnemen. Het 
aantal deelnemers per ploeg is maximum 7 en minimum 5. In de ploegentijdrit is het maximum aantal 
deelnemers per ploeg vastgesteld op maximum 6 en het minimum op 4 renners. De eindtijd van de 4de 
aankomende renner bepaalt de eindtijd van zijn ploeg. 
 

2) Welke clubs en renners komen in aanmerking voor de klassementen van de Lotto-Topcompetitie U27 2016?  
Enkel de weerhouden Belgische clubploegen en de Belgische continentale wegploegen komen in 
aanmerking voor punten tellende voor de “Lotto-Topcompetitie U27 2016”, op voorwaarde dat zij in elke 
wedstrijd in lijn uitsluitend renners selecteren die geboren zijn in 1990 of later, uitgezonderd één enkele 
renner die ouder mag zijn dan 26 jaar. Deze renner komt niet in aanmerking voor de klassementen van de 
“Lotto-Topcompetitie U27 2016” (individueel noch per ploeg); hij komt enkel in aanmerking voor het 
dagklassement en de daaraan verbonden prijzen. In het geval dat een ploeg meer dan één renner ouder 
dan 26 jaar opstelt, komt de ploeg noch de renners van de ploeg in aanmerking voor het individuele – of 
ploegenklassement van de Lotto-Topcompetitie U27. De renners van zulke ploeg komen wel in 
aanmerking voor de individuele dagklassering van de wedstrijd en de daaraan verbonden prijzen. 
 
Een Belgische club of continentale wegploeg die deelneemt aan de Lotto-Topcompetitie U27 mag met 
renners van buitenlandse nationaliteit deelnemen, in acht nemende: 
-dat EU-renners (*) die lid zijn van de club (**) gelijkgesteld worden met Belgen inzake de klassementen 
van de Lotto-Topcompetitie U27.  
-dat voor niet EU-renners die lid zijn van de club (**)  het volgende geldt: in de wedstrijden in lijn van 
de Lotto-Topcompetitie U27 zullen niet EU-renners meetellen voor het opmaken van het 
clubklassement van de rit, doch zij zullen niet meetellen voor het opmaken van het algemeen 
clubklassement noch voor een individueel klassement van de Lotto- Topcompetitie U27. Indien niet EU-
renners deelnemen aan de ploegentijdrit zal de ploeg geen punten vergaren voor het clubklassement 
van de Beker van België. 
 
Indien renners boven de 26 jaar deelnemen aan de ploegentijdrit zal de ploeg geen punten vergaren 
voor het ploegenklassement van de “Lotto-Topcompetitie U27”. 
(*) Een EU-renner is een renner met de nationaliteit van een van de EU-lidstaten. 
(**) = houder zijn van een vergunning op naam van de club in kwestie 
 

3) Bevestiging inschrijving: 
 Ten minste 20 dagen voor de wedstrijd, stuurt elke ploeg via het online inschrijvingssysteem het  

inschrijvingsformulier, behoorlijk ingevuld met de namen en de UCI-codes van de toegelaten renners 
titularissen en max. 50% reserves via de website van de KBWB (www.belgiancycling.be), naar de 
organisator.  

 

mailto:admin.sport@belgiancycling.be
http://www.belgiancycling.be/
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 72 uur voor het startuur van de wedstrijd sturen de ploegen online via de website van de KBWB aan de 
organisator het eventueel geüpdate inschrijvingsbulletin op met daarop de namen en de UCI-codes  van 
de titularissen en van maximum 2 vervangers.  

 
C) REGLEMENTERING 

- De afstand van elke “Lotto-Topcompetitie U27” zal de 180 km niet overschrijden.  
- De aankomst van de wedstrijden moet voorzien zijn vóór uiterlijk 17u00.  
- De volgorde van de ploegwagens wordt tijdens de ploegleidersvergadering per lottrekking bepaald als 

volgt: 
o bij de eerste wedstrijd: 

 een eerste lottrekking voor de wagens van de ploegen die vertegenwoordigd zijn op de 
ploegleidersvergadering; 

 een tweede lottrekking voor de wagens van de ploegen die niet vertegenwoordigd zijn op 
de ploegleidersvergadering  

o voor de overige wedstrijden:  
 een eerste lottrekking voor de wagens van de ploegen die vertegenwoordigd zijn op de 

ploegleidersvergadering. Bij deze lottrekking zullen de ploegen die in aanmerking komen 
voor de klassementen van de “Lotto-Topcompetitie U27” onderling in dalende volgorde 
van punten van de geactualiseerde clubklassering van de “Lotto-Topcompetitie U27” 
geplaatst worden.  

 een tweede lottrekking voor de wagens van de ploegen die niet vertegenwoordigd zijn op 
de ploegleidersvergadering; 

- Renners aan wie tijdens de competitie van de “Lotto-Topcompetitie U27” een transfer toegestaan wordt, 
kunnen geen punten voor het clubklassement van de “Lotto-Topcompetitie U27” 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. 

 
D) PRIJZEN 
De prijzen voor de wedstrijden zijn bepaald volgens het toepasselijke barema.  
De organisator moet de totale som van het prijzengeld (inbegrepen evt. tussenklassementen) uiterlijk één 
maand voor de wedstrijd storten op het rekeningnummer BE25 3630 4701 0482 van de KBWB, met vermelding 
“prijzengeld + naam en datum wedstrijd”. 
 
E) KLASSEMENTEN 
e.1 Algemeen: Alleen de ploegen die ingeschreven zijn voor de Lotto-Topcompetitie U27 en die enkel EU-renners 
U27 opstellen (behalve één-renner die ouder mag zijn dan 26 jaar) komen in aanmerking voor de navolgende 
klassementen. 
 
Elke wedstrijduitslag is verbonden aan een: 
e.2 Puntenklassement voor de clubs  

- Om het ploegenklassement van iedere wedstrijd te bepalen, worden de tijden van de eerste 3 EU- 
renners U27 (+ max. 1 renner + 26) van iedere ploeg bij elkaar geteld.  

- In geval van gelijkheid worden de ploegen gescheiden door optelling van de plaatsen behaald door hun 
eerste drie EU-renners. In geval van nieuwe gelijkheid worden de ploegen gescheiden door de plaats 
behaald door hun beste EU-renner.  

- Aan de eerste 28 ploegen in dalende orde van punten zullen hierna vermelde punten worden toegekend: 
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 tot 
de 28ste plaats. De punten worden toegekend cfr. de scratch uitslag. 
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e.3. Algemeen puntenklassement voor de ploegen (enkel voor de weerhouden Belgische clubploegen en de 
Belgische continentale wegploegen die in alle wedstrijden slechts deelnemen met EU-renners geboren in 1990 of 
later)  

- Om het algemeen ploegenklassement te bepalen worden de punten door de ploegen behaald in iedere 
wedstrijd samengeteld. 

- Gelijkgerangschikte ploegen in de algemene stand van de “Lotto-Topcompetitie U27” zullen in eerste 
instantie geklasseerd worden volgens het hoogste aantal punten behaald door de ploeg in de 
verschillende wedstrijden of in tweede instantie volgens de beste plaats(en) van de EU-renners van de 
betrokken ploegen. 

- Voor het finale ploegenklassement waarvoor enkel de Belgische ploegen in aanmerking komen welke 
vooraf ingeschreven hebben voor alle wedstrijden van de “Lotto-Topcompetitie U27” is een prijzenbedrag 
van € 20.000,- voorzien verdeeld volgens barema: 

 
 

2.500 2.000 1.750 1.500 1.250 1.100 1.000 950 

850 800 750 700 650 600 600 600 

600 600 600 600     

 
e.4.  Individueel puntenklassement (enkel voor de EU-renners van de weerhouden Belgische clubploegen of 
Belgische continentale wegploegen geboren in 1990 of later) 

- Begiftigd met punten voor de eerste 25 EU-renners in elke “Lotto-Topcompetitie U27” volgens navolgend 
barema: 1e renner 30 ; 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.  De puntentoekenning gebeurt volgens de scratch uitslag. 

- De individuele eindklassering op punten is begiftigd met € 5.000,- prijzengeld (10 prijzen) volgens barema: 
  

1.000 800 600 500 450 350 350 350 300 300 

 
- Gelijkgerangschikte renners in het individueel puntenklassement van de “Lotto-Topcompetitie U27” 

zullen in eerste instantie geklasseerd worden volgens het hoogste aantal punten behaald in de 
verschillende wedstrijden. Bij nieuwe gelijkheid zal de uitslag van de laatste wedstrijd bepalend zijn. 

 
F) HULDIGING NA DE WEDSTRIJD 
Iedere organisator zorgt voor bloemen voor de huldiging van de individuele leider in de “Lotto-Topcompetitie 
U27”. 
 
G) GESCHILLEN, BETWISTINGEN OF NIET VOORZIENE GEVALLEN 
Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen m.b.t. de organisatie en het puntensysteem van de “Lotto-
Topcompetitie U27” behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Wegcommissie. De beslissingen die door de 
Nationale Wegcommissie daaromtrent genomen worden zijn onherroepelijk en niet voor beroep vatbaar. 

 


