
N-ROU-DP-12001-130104-RN BEKER VAN BELGIE ELITES Z-C & U23 2013 

 
 

 

                                                                1 

 
 
1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË  
 
De Wegcommissie heeft voor 2013 de kalender van de wedstrijden van de Lotto-Beker van België voor 
Elites z/c en U23 vastgelegd als volgt:  
 
1°  zondag 30 juni: DWARS DOOR LIMBURG HEUSDEN-ZOLDER (LB) 
1° zondag 7 juli:  MEMORIAL HENRI GARNIER – BEAURAING (N) 
2°  zondag 14 juli:  PLOEGENTIJDRIT BORLO (LB) 
3°  zondag 18 augustus :   43ste LIEDEKERKSE PIJL (VL.BR.) 
4°  zaterdag 31 augustus :  ADINKERKE (W.VL.) 
5° zondag 8 september:  MEMORIAL GILBERT LETECHEUR ROCHEFORT (N) 
6°  zondag 15 september: MEMORIAL FRANCY LENERS MOMIGNIES (HT) 
 
2. DEELNAME  
 
2.1. Aantal ploegen en deelnemers  
In totaal mogen maximum 33 ploegen van maximum 6 en minimum 4 renners aan een wedstrijd 
deelnemen, hetzij maximum 198 renners. 
 
Bij de ploegentijdrit mogen maximum 6 en minimum 3 renners per ploeg deelnemen. De eindtijd van de 
3de aankomende renner bepaalt de eindtijd van zijn ploeg. 
 
Ploegen (zijnde: Belgische clubploegen, Belgische regionale en provinciale selecties) die wensen deel te 
nemen aan de Lotto-Beker van België 2013 moeten zich voor uiterlijk 1 DECEMBER 2012 per 
aangetekende brief – de postdatum geldt als bewijs van verzending - kandidaat stellen bij de KBWB, 
Secretariaat Wegcommissie, Globelaan 49 te 1190 Brussel, bij middel van het inschrijvingsformulier dat 
zich bevindt op www.belgiancycling.be. De aanvraag moet ook de lijst bevatten van de renners elites z/c 
en U23 die bij de club in 2013 zijn aangesloten, met naam, voornaam en UCI-code, alsook hun 
palmares 2012. 
 
Om in aanmerking te komen, moeten de clubs ten minste 10 Belgische renners Elite z/c of U23 voor 
2013 hebben aangesloten.  
 
2.2. Keuze van ploegen 
Uit de tijdig verkregen kandidaturen zal de Wegcommissie een keuze bepalen, op basis van volgende 
criteria: 
- kwaliteit en kwantiteit van renners; 
- eventueel: klassement in de Lotto-Beker van België 2012 of de Lotto-Topcompetitie U27 2012. 
 
De Wegcommissie kan twee plaatsen voorbehouden voor ploegen die nog niet aan deze competitie 
deelnamen.  
 
De verkozen ploegen engageren zich om deel te nemen aan alle wedstrijden van de Lotto-Beker van 
België 2013.  

http://www.belgiancycling.be/
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Het afwezig blijven op een wedstrijd van de Lotto-Beker van België 2012 kan de keuze van de ploegen 
voor deelname aan de Lotto-Beker van België 2013 beïnvloeden.   
 
De Wegcommissie zal een voorlopige lijst van weerhouden ploegen bekendmaken aan alle kandidaat 
ploegen, voor 20 december 2012. 
 
Op 8 januari 2013 zal de definitieve namenlijst van de gekozen clubs gepubliceerd worden op 
www.belgiancycling.be. 
 
De ploegen die voor de « Lotto-Beker van België 2013 voor Elites z/c & U23 » worden gekozen zullen 
niet weerhouden worden voor de «Lotto-Topcompetitie 2013 » en zullen niet in aanmerking komen voor 
het klassement van deze competitie. 
 
2.3. Wildcards  
Naast de weerhouden ploegen zal elke organisator bijkomend een wildcard kunnen toekennen aan  
ploegen (Belgische continentale, Belgische of buitenlandse clubs, provinciale, regionale of nationale 
ploegen) van 6 renners.  
 
Ploegen die in aanmerking komen voor de Lotto-Topcompetitie 2013 mogen slechts aan maximum 3 
wedstrijden tellende voor de Lotto-Beker van België 2013 deelnemen met wildcard. Elke organisator van 
een wedstrijd van de Lotto-Beker van België 2013 mag ook slechts 4 ploegen die in aanmerking komen 
voor de Lotto-Topcompetitie 2013 uitnodigen met wildcard. De ploegen die deelnemen aan de Lotto-
Topcompetitie 2013 en die een wild card kregen mogen geen  renners opstellen die binnen de 
eerste 30 renners geklasseerd staan in het individuele klassement van de Lotto-Topcompetitie 
2013. 
Ploegen die een wildcard wensen te ontvangen voor een van de wedstrijden van de Lotto-Beker van 
België 2013 moeten zich uiterlijk drie maanden voor de wedstrijd kandidaat stellen bij elke 
respectievelijke organisator, met kopie aan het Secretariaat van de Wegcommissie. Elke organisator 
moet uiterlijk 30 dagen voor de wedstrijd aan het Secretariaat van de Wegcommissie de namen 
melden van de ploegen die met wildcard aan hun wedstrijd zullen deelnemen. 
 
2.4. Getransfereerde renners tijdens de competitie van de Lotto-Beker van België 
Renners aan wie tijdens de competitie van de Lotto-Beker van België een transfer toegestaan wordt (*), 
kunnen geen punten voor het clubklassement van de Lotto-Beker van België verdienen voor hun nieuwe 
club. Hun punten tellen wel voor het individuele klassement.  
 
2.5. Buitenlandse renners 
Een club mag met renners van buitenlandse nationaliteit deelnemen. Deze buitenlandse renners zullen 
meetellen voor het opmaken van het clubklassement van de rit, doch zij zullen niet meetellen voor het 
opmaken van het algemeen clubklassement of individuele klassement van de Lotto-Beker van België.  
 
3. INSCHRIJVING WEDSTRIJDEN 
 
Ten minste 20 dagen voor elke wedstrijd schrijft de ploeg haar renners in via het online 
inschrijvingsformulier op www.belgiancycling.be, behoorlijk ingevuld met de namen en UCI-codes van de 
toegelaten renners titularissen, alsook de aanduiding of het om een getransfereerde renner gaat buiten 
de wettelijke transferperiode en max. 50% reserven. 48 uur voor het startuur van de wedstrijd sturen de 
clubs online nogmaals via www.belgiancycling.be het eventueel geüpdate inschrijvingsbulletin op met 
daarop de namen en de UCI-codes van de renners-titularissen en maximum drie plaatsvervangers 
alsook de aanduiding of het om een getransfereerde renner gaat.  
 

http://www.belgiancycling.be/
http://www.belgiancycling.be/
http://www.belgiancycling.be/
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Ploegen die forfait verklaren zullen beboet worden met € 125,00. 
 
4. LOTTREKKING VOLGWAGENS 
 
De plaats van de volgwagens zal bepaald worden volgens de hieronder beschreven procedure:  
 
a) Op de eerste wedstrijd van de Lotto-Beker van België zal de plaatstoewijzing van de ploegwagens 

gebeuren als volgt: 
- Een eerste plaatstoewijzing per lottrekking tussen alle aan de wedstrijd deelnemende 

ploegen aanwezig op de ploegleidersvergadering en die de inschrijvingsmodaliteiten 
eerbiedigden. 

- Een tweede plaatstoewijzing per lottrekking tussen de ploegen die niet aanwezig zijn op de 
ploegleidersvergadering en de ploegen die de inschrijvingsmodaliteiten niet eerbiedigden.  

 
b) Volgende wedstrijden:  

-  Een eerste plaatstoewijzing voor de ploegen die in aanmerking komen voor de Lotto-Beker van 
België die aanwezig zijn op de ploegleidersvergadering en de inschrijvingsformaliteiten 
eerbiedigden. Deze ploegen zullen geplaatst worden in de volgorde van het algemeen 
clubklassement van de Lotto-Beker van België. In geval van ex-aequo wordt overgegaan 
tot een lottrekking tussen de ploegen met gelijke punten.  

- Een tweede plaatstoewijzing per lottrekking tussen de wildcardploegen aanwezig op de 
ploegleidersvergadering en die de inschrijvingsmodaliteiten eerbiedigden. 

- Een derde plaatstoewijzing per lottrekking tussen de ploegen die niet aanwezig zijn op de 
ploegleidersvergadering en zij die de inschrijvingsmodaliteiten niet eerbiedigden. 

 
5. KLASSEMENTEN  
 
5.1 Clubklassement  
Per wedstrijd: puntensysteem volgens clubklassement: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 21; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 
15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 en 1 punt.  
 
Alle punten behaald in de wedstrijden komen in aanmerking voor het algemene eindklassement per club. 
Alleen de weerhouden ploegen (zie punt 2.2) komen in aanmerking voor de punten van het 
clubklassement en enkel deze ploegen zullen op het klassement voorkomen. 
 
5.2 Eindklassement per club  
Het eindklassement per club zal opgemaakt worden door optelling van de interclubpunten behaald in alle 
wedstrijden van de Lotto-Beker van België. Gelijkgerangschikte ploegen in de algemene stand van de 
Lotto-Beker van België zullen in eerste instantie geklasseerd worden volgens het aantal beste plaats(en) 
behaald door de club in de verschillende wedstrijden of in tweede instantie volgens de beste plaats(en) 
van de renners van de betrokken clubs in de verschillende wedstrijden. 
 
5.3 Individueel klassement  
Per wedstrijd (uitgezonderd de ploegentijdrit), puntenverdeling volgens de uitslag: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 
21; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 en 1 punt voor alle renners 
die opgenomen worden in de uitslag.  
 
Bij de podiumceremonie na afloop van elke wedstrijd tellende voor de Lotto-Beker van België zal aan de 
leider in het tussentijdse algemene individuele klassement een leiderstrui worden overhandigd. De 
renner aan de leiding van dit klassement zal verplicht zijn deze trui te dragen in de volgende wedstrijd 
van de “Lotto-Beker van België” en enkel in die wedstrijd. Op deze leiderstrui zal de reglementaire ruimte 
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voorbehouden blijven voor de publiciteit van de clubsponsor, overeenkomstig artikel 1.3.053 van de 
sportreglementen. 
 
5.4 Individueel eindklassement  
Het individueel eindklassement van de Lotto-Beker van België zal opgemaakt worden door optelling van 
de individuele punten behaald in alle wedstrijden. Het individueel klassement is uitsluitend 
voorbehouden aan Belgische renners. Gelijkgerangschikte renners in het individueel eindklassement 
van de Lotto-Beker van België zullen geklasseerd worden volgens de beste plaatsen behaald in de 
verschillende wedstrijden.  
 
5.5 Individueel klassement van de beste jongere 
Bij de podiumceremonie na afloop van elke wedstrijd tellende voor de Lotto-Beker van België zal aan de 
beste (Belofte van 19 t/m 22 jaar) in het tussentijdse algemene individuele klassement een leiderstrui 
worden overhandigd. De renner aan de leiding van dit klassement zal verplicht zijn deze trui te dragen in 
de volgende wedstrijd van de “Lotto-Beker van België” en enkel in die wedstrijd. Op deze leiderstrui zal 
de reglementaire ruimte voorbehouden blijven voor de publiciteit van de clubsponsor, overeenkomstig 
artikel 1.3.053 van de sportreglementen. 
 
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 Lotto-Beker van België 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  
 
Alle wedstrijden volgens het officieel prijzenbarema.  
 
De barema’s van de eindklassementen interclubs en individueel zullen verschijnen op 
www.belgiancycling.be. 
 
Iedere organisator zorgt voor bloemen voor de huldiging van de individuele leider in de “Lotto-Beker van 
België”. 
 

http://www.belgiancycling.be/

