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1. Organisatie 
 
1.1 Het organigram van de organisatie. 
- Voorzitter  Charles Debleser     0475/251215 
- Koersdirecteur  Patrick Vander Putten   0476/949472 
- Veiligheidscoordinator  Patrick Vander Putten  0476/949472 

1.2 Het college van commissarissen. 
Voorzitter     Remue Stefaan  
Aankomstrechter    Streulens Pascal 
Commissaris 2    Apers Filip 
Commissaris 3    Vandeputte Stijn 
Commissaris 4     Lagaisse Kristof 
Transponders & wedstijd admin.  Van Steen Freddy 
Com. Moto 1     Ottoey Steve 
Piloot moto BEL CYCLING 1   De Ruyck Miguel 
Technisch afgevaardigde   Streulens Pascal 

1.3 De verschillende operatoren van dienst. 
Fotofinish/camera Oost-Vlaanderen 
 
Telecom :  
Kanaal Radio Tour 2 = Freq. Kan 2 - 160.10625 
 
Nationaal Reportage Team  
Telecom Team 1 Rasschaert Herwig 
Speaker Radio Tour                                           Weymeersch Jan 

1.4 Geneeskundige hulpverlening. 
MedPrevent  
Vaste hulppost aan de aankomst 
Tel 0489/627385 
 

 

1.5 Pilootwagens. 
Pilootwagens "Deceuninck" 
Met dank aan Herman Broodcorens en vrouw 
Tel : 0477/36.56.41 
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2. Wedstrijdreglement 
 
Artikel 1. Organisatie 
De Omloop van de Markvallei 2023 wordt georganiseerd door  wielerclub Galmaarden Sportief 
overeenkomstig de reglementen van de UCI en Belgian Cycling. De wedstrijd gaat door op zondag 14 mei 
2023. 

 
Artikel 2. Type van wedstrijd 
De wedstrijd is voorbehouden aan renners van de categorieën Elite 2, U23, Elite 3 en Masters en staat 
geregistreerd op de nationale kalender van Belgian Cycling als 1.12IC2. 

 
Artikel 3. Deelname 
Overeenkomstig  de reglementen van Belgian Cycling en de Beker van Belgie staat de wedstrijd open voor de 
volgende ploegen: weerhouden Belgische clubploegen met enkel vergunninghouders van Belgian Cycling, 
Cycling Vlaanderen en FCWB en wildcards. 
 
In overeenstemming met artikel  2.2.003 van het reglement van Belgian Cycling is het aantal renners per 
ploeg minimaal 5 en maximaal 7. 

 
Artikel 4. Permanentie 
 

De startpermanentie gaat door op zondag 14 mei 2023 van 9u30 
tot 12 u in Sportcomplex Hernekouter. 
De bevestiging van de starters en het afhalen van de rugnummers 
door de ploegleiders zal plaatsvinden in de permanentie van de 
wedstrijd van 9u30 tot 10u45. 
De vergadering van de ploegleiders, georganiseerd in 
overeenstemming met artikel 1.2.087 van het UCI-reglement, in 
aanwezigheid van de leden van het college van commissarissen, 
gaat door om 11 uur en zal plaatsvinden in de inkomhal van 
Sportcomplex Hernekouter. 

 
Sportcomplex Hernekouter 1 , Herne 

 
Artikel 5. Radio-tour 
Radio Tour 2 = Freq. Kanaal 2  - 160.10625 Mhz 
 

 
Artikel 6. Neutrale wagens 
 
Passion for Cycling  
met 2 neutrale wagens . 
Verantwoordelijke  
Eddy Van De Kerckhove  0474/593780 

  
 
Artikel 7. Tijdslimieten 
Elke renner die 2 minuten na het peleton is, wordt uit koers genomen  
Elke renner die de aankomstlijn overschrijdt met een achterstand groter dan 8% van de totaaltijd van de 
winnaar wordt niet in de uitslag opgenomen. Deze limiet kan in uitzonderlijke omstandigheden door het 
College van Commissarissen in samenspraak met de organisatie verhoogd worden. 
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Artikel 8. Prijzen 
De volgende prijzen worden toegekend: 
690 € individuele prijzen (30 prijzen) 
380€ clubprijzen (15 prijzen) 
Uitbetaling van de prijzen na de wedstrijd bij Groep BG , Marktplein 16 te Galmaarden 

 
 
Artikel 9. Antidoping 
Het antidopingreglement van de UCI is van toepassing. 
Daarenboven, en conform de wetten van de Vlaamse Gemeenschap, is ook de Belgische en Vlaamse anti-
dopingwetgeving van toepassing. 
Lokaal Groep BG , Marktplein 16, Galmaarden 

 
Artikel 10. Protocol 
Volgende renners moeten zich bij het protocol melden: 
 De eerste 3 van de  wedstrijd 
 Leider in klassement Beker van België, dus winnaar van de wedstrijd (gele trui) 
. Leider in het jongerenklassement (witte trui) 
 
Zij zullen zich binnen maximaal 10 minuten na hun aankomst melden. 

 
Artikel 11. Milieu 
Een wegwerpzone is voorzien in de Plaatsstraat na de bevoorradingszone (ongeveer 1,5 km van de 
aankomst). 

 
Artikel 12. Veiligheidsregels 
De veiligheidsregels moeten in detail bepaald zijn, met name deze betreffende rotondes, alsook voor de 
geloste renners. De veiligheidsregels moet overeenstemmen met de regels opgemaakt door de 
autoriteiten. 

 
Artikel 13. Straffen 
De reglementen van de UCI en Belgian Cycling zijn van toepassing. 
De inbreuken op deze bovengenoemde reglementen zullen bestraft worden volgens het reglement en 
straffen barema van Belgian Cycling. 

 
Artikel 14. Geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen 
Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen met betrekking tot de wedstrijd behoren tot de 
exclusieve bevoegdheid van het college van commissarissen. 
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3. Permanentie, vergaderingen, start en aankomst 
 

3.1 Permanentie. 

• Permanentie georganiseerd voor: 
- het secretariaat van de organisatie 
- de commissarissen voor de controle deelnemers en bedeling rugnummers en kaderplaatjes. 
- bedeling accreditaties voor personen en voertuigen 

• De ploegleidersvergadering. 
 

 

3.2 Ploegleidersvergadering.  

3.3 Tekenen controleblad  aan Electro Service Timmermans van 11u30 tot 12u30 per ploeg 

3.4 Start. 
• Het plan voor toegang tot de startzone (punt van verplichte passage : Point de Passage Obligatoire) 

• Het plan van de verschillende zones: 
- diverse parkings voor de voertuigen: publiciteitskaravaan, officiëlen, ploegen, pers en andere 
- startzone en installaties: podium 
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Aankomst. 
• het plan voor toegang tot de aankomstzone 

• het plan van de verschillende plaatsen: 
- de aankomst en de afleiding 
- diverse parkings voertuigen : publiciteitskaravaan, officiëlen, ploegen, pers en andere 
- installaties aankomst : wagen met podium voor de AR, de tijdopnemers, de commissarissen, met de 

operatoren en hun materiaal, fotofinish, tijdopname, transponders, enz. 
- het lokaal voor de antidopingcontrole 

3.5 Afleiding. 

Ongeveer 400 m voor de finish links nemen in de Nieuwstraat 
 

 
 
Permanentie aankomst, resultaten 
Galmaarden: van 16h30 – 18h Groep BG, Marktplein 16, 1570 Galmaarden  
 
Douches: Zaal T.R.B. naast Gemeentehuis 17, 1570 Galmaarden, Tel: 054587261 
Doping controle: in Groep BG, Marktplein 16, 1570 Galmaarden, Tel: 054587261  

 

       
Groep BG, Marktplein 16 Galmaarden   TRB sportzaal van Galmaarden  MARKTPLEIN 19A  

      (naast gemeentehuis) 
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4. Parkoers 
 

 KM  Gemeente / Stad Km/uur   

       45 42 40   

                                                Herne Vl. Brabant 
      

     

 
VL BRABANT 

 

Officiële start/Départ Réel         

 0  Heldenplein - Herne  13:00  13:00 13:00   

    Stationsstraat         

 0,4  Scherpstraat         

 1,3  Hernestraat      TOLLEMBEEK 13:02 13:02 13:02   

    Plaatsstraat         

    Tollembeekstraat  GALMAARDEN         

    Nieuwstaat         

 5,6   doortocht AANKOMST 13:07 13:08 13:08   

    Bergstraat         

 6  Watermolenstraat         

 6,4  Kapellestraat         

    Geraardsbergsestraat         

 8  Kapelledreef 13:10 13:11 13:12   

    Paulusstraat         

    Wilderstraat         

 9  Waterschaapstraat         

    Bruinsbroekstraat         

 
10,3  Heirbaan   TOP   13:14 13:15 13:16   

 11,2  Dorekensstraat         

 OOST-VLAANDEREN   Wallestraat  GERAARDSBERGEN         

 VL BRABANT  Hoogstraat GALMAARDEN         

 13,4  ROND PUNT / ROND POINT         

    Marktplein         

    Brusselstraat         

 15,8  Hollestraat      TOLLEMBEEK      13:21 13:22 13:24   

 18,2  Vollezelestraat        

    Plaats Tollembeek         

    Plaatsstraat        

 21,8  Tollembeekstraat  GALMAARDEN 13:29 13:31 13:33  

    Nieuwstraat        

 22,5   1ste plaatselijke  ronde 13:30 13:32 13:34  

 39,4   2de plaatselijke  ronde 13:52 13:56 13:59  

 56,3   3de plaatselijke  ronde 14:15 14:20 14:24  

 73,2   4de plaatselijke  ronde 14:37 14:44 14:49  

 90,1   5de plaatselijke  ronde 15:00 15:08 15:15  

 107   6de plaatselijke  ronde 15:22 15:33 15:40  

 123,9   7de plaatselijke  ronde 15:45 15:57 16:05  

 140,8   8de plaatselijke  ronde 16:07 16:21 0:00  

 157,7   AANKOMST 16:30 16:45 16:56  
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Rit in lijn : 22,5 km 

 
8 plaatselijke ronden van 16,9 km 
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5. Ziekenhuizen 
 
ASZ Geraardsbergen 
Gasthuisstraat 4 
9500 Geraardsbergen 
054/432111 
 
 

6. Deelnemende clubs/ploegen 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

ALFASUN ALFACOOL CT 
ANTWERP CYCLING TEAM KONTICH 
ASFRA RACING TEAM 
BRUSSELS CYCLING TEAM 
CRABBÉ TOITURES - CC CHEVIGNY 
CT IMMO PLUS - PESSEMIER NV 
DCR CYCLING TEAM 
DOVY KEUKENS – FCC 
ECHAPPEE ATHOISE A.S.B.L 
ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 
HUBO CYCLINGTEAM 
KDM-PACK CYCLING TEAM VZW 
LRG CYCLING TEAM LRG 
PXL CARPETS – QUALITY RENOVATIE pwd by MBO 
SER'Vélo TEAM 
STAGECO CYCLING TEAM 
VAN EYCK SPORT-JOSAN-TLD 
VAN MOSSEL HEIST CYCLING TEAM 
VETRAPO - B-CLOSE CYCLING TEAM 
VP CONSULTING - PRORACE CYCLING TEAM 
VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 
WIELERCLUB SPORT EN MOEDIG GENK 
WT DECOCK-VAN EYCK-VAN MOSSEL DEVOS CAPOEN 
YOUNG CYCLING TALENT DEMER EN DIJLE 
JONGE RAKKERS VOLLEZELE   
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7. Samenvatting technische gegevens 
 
1. Afstand:  157,9 km    

2. Permanentie:  Sportcomplex Hernekouter   

3. Ploegleidersvergadering:   Sportcomplex Hernekouter  

4. Tekenen inschrijvingsblad:  Electro Service Timmermans 

5. Start:   13 uur   

6. Fotofinish:  Rechts 50 m voorbij tankstation   

7. Kleedkamers: Sportcomplex Hernekouter (start) en Zaal TRB naast gemeentehuis Galmaarden 

8. EHBO post : Aankomstzone Nieuwstraat     

9. Parking ploegleiders:  Stationsstraat Herne   

10. Parking wedstrijdwagens: Ninoofsesteenweg Herne   

11. Parking medewerkers:  Kerkplein Galmaarden   

12. Bevoorradingszone:  Plaatsstraat  

13. Wegwerpzone:   Plaatsstraat  

14. Afleiding volgwagens:  Nieuwstraat links nemen  

15. Aankomst:   Nieuwstraat  

16. Huldiging Podium:  Kerkplein Galmaarden  

17. Anti-dopingcontrole:  Groep BG – Marktplein 16- Galmaarden  

18. Jury/uitslag:   Groep BG  
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8. Reglement Beker van België 
1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË 
Een wedstrijd kan alleen in aanmerking komen voor de Lotto-Beker van België indien elk parcours gunstig 
geëvalueerd werd na keuring uitgevoerd door een technisch afgevaardigde. 
 
Onderstaande wedstrijden zullen deel uitmaken van de Lotto-Beker van België Elites 2 & U23 2023: 
14 mei :  GALMAARDEN (VLB) 
21 mei :  VERREBROEK (OVL)  
4 Juni :  G.P. DU VELODROME DE ROCHEFORT (NAM) 
9 juli:  ARGENTA CLASSIC - 2 DISTRICTENPIJL EKEREN-DEURNE (A) 
25 augustus :  OMLOOP VAN DE GRENSSTREEK – WERVIK (WVL) 
10 september :  NIEUWKERKEN-WAAS (OVL) 
23 september :  BERLARE (OVL) 
 
Alle wedstrijden staan ingeschreven op de nationale wegkalender onder klasse 1.12 IC 2. Conform artikel 
2.3.002B bedraagt de maximale afstand 160 km. 
 
Ploegentijdrit: 
2 juli:   B.K. BORLO-GINGELOM (LB) 
 
2 DEELNAME 
2.1 Algemene voorwaarden 

In totaal mogen 25 ploegen van maximum 7 en minimum 5 renners aan een wegwedstrijd 
deelnemen, hetzij maximum 175 renners. 

 
Bij de ploegentijdrit uit maximum 6 en minimum 4 renners. De aankomsttijd van de vierde renner in 
de ploegentijdrit bepaalt de tijd van de ploeg. 
 
Onder ploegen wordt verstaan: clubs die weerhouden zijn om deel te nemen aan de Lotto-Beker van 
België en wild cardploegen cf. art. 2.3. 
 
Clubs die hun kandidatuur stellen moeten verplicht deelnemen aan alle wegwedstrijden (individueel 
en ploegentijdrit).  
 

2.2  Kandidaturen en keuze van de ploegen 
Belgische clubs moeten zich VOOR 8 NOVEMBER 2022 online kandidaat stellen via 

www.belgiancycling.be  (rubriek disciplines, weg, Beker van België).  

Om weerhouden te worden, moet de aanvraag aan alle onderstaande criteria voldoen: 

- De kandidatuur moet tijdig verkregen zijn zoals hierboven beschreven. 

- De kandidatuur moet bevatten:  

i. De namenlijst van de renners aangesloten bij de club in 2023 

ii. De 3 beste eindstanden in het individueel eindklassement van de Beker van België 

Juniores 2022 (voor de 1e jaars U23 in 2023), de 3 beste eindstanden in het 

individueel eindklassement van de Beker van België Elites 2 & U23 2022 en eventueel 

de 3 beste eindstanden in het individueel eindklassement van de U23 Road Series. 

 
- Clubs dienen min. 12 renners Elites 2 en U23 aangesloten te hebben in 2023 

 

Als er meer dan 22 geldige aanvragen zijn, zal de wegcommissie een keuze maken op basis van de 
volgende criteria: 

1) prioriteit aan de eerste 15 clubs van de Lotto-Beker van België Elite 2 & U23 2022; 
2) Voorkeur aan de clubs met ‘’J-Label’’ 
3) Kwaliteit van de renners (o.a. op basis van punt 2 bij de kandidatuurstelling) 
4) Clubklassement in de Lotto-Beker van België voor Elites 2 en U23 2022 of de U23 Road 

Series 2022. 
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5) Het afwezig blijven op een wedstrijd(en) van deze competitie in 2022 
 

Voor 1 december 2022 zal de definitieve namenlijst van de gekozen clubs gepubliceerd worden op 
www.belgiancycling.be. 
 
De ploegen die voor de « U23 Road-Series» worden gekozen zullen niet weerhouden worden voor 
de « Lotto-Beker van België 2023 » 

 
2.3 Wildcards 

Naast de weerhouden ploegen zal elke organisator bijkomend een wildcard kunnen toekennen aan 
Belgische clubploegen, regionale of provinciale selecties, ploegen van amateurs/masters en/of 
maximum 2 buitenlandse ploegen, tot het maximum aantal deelnemende clubs bereikt is (25).  

 
In geen geval mogen renners deelnemen die lid zijn van een bij de UCI geregistreerd team. 

 
Ploegen die weerhouden zijn voor de U23 road series 2023 mogen niet deelnemen aan wedstrijden 
tellende voor de Lotto-Beker van België Elites 2 en U23 2023.  

 
Een provinciale of regionale ploeg dient samengesteld te zijn uit renners van minstens 2 clubs met 
een WPV-erkenning die niet aan de Lotto-Beker van België deelnemen waarbij renners van eenzelfde 
club maximum 50 % van de selectie mogen vormen. 

 
Clubploegen die een wildcard wensen te ontvangen voor een van de wedstrijden van de Lotto-Beker 
van België 2023 moeten zich uiterlijk drie maanden voor de betrokken 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 2023 
Renners aan wie tijdens de competitie van de Lotto-Beker van België 2023 een transfer toegestaan 
wordt, kunnen geen punten voor het clubklassement van de Lotto-Beker van België 2023 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 in de categorie stopt wordt niet beschouwd 
als getransfereerd. 

 
2.5 Buitenlandse renners 

Buitenlandse renners die niet in het bezit zijn van een vergunning bij Belgian Cycling, Cycling 
Vlaanderen of FCWB op naam van een Belgische club die aan de Lotto-Beker van België deelneemt, 
mogen niet voor zulke club in deze competitie uitkomen. 

  
3 INSCHRIJVING WEDSTRIJDEN 
Ten minste 20 dagen voor de wedstrijd, stuurt elke ploeg via het online inschrijvingssysteem het 
inschrijvingsformulier, behoorlijk ingevuld met de namen, UCI-code (= controle leeftijd) en de UCI-ID’s van 
de toegelaten renners titularissen en max. 50% reserve-renners naar de organisator.  
 
72 uur voor het startuur van de wedstrijd sturen de ploegen via het online inschrijvingssysteem aan de 
organisator een eventuele update van het inschrijvingsbulletin met daarop de namen, UCI-code en de UCI-
ID’s van de titularissen en van maximum 2 vervangers.  
 
Ingeschreven clubs die niet starten in een wegwedstrijd of in de ploegentijdrit van de Lotto-Beker van België 
elites 2 & U23 zullen beboet worden met € 125,00.  
 
4 LOTTREKKING VOLGWAGENS 
De plaats van de volgwagens zal bepaald worden volgens de hieronder beschreven procedure.  
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Op de eerste wedstrijd van de Lotto-Beker van België zal de plaatstoewijzing van de ploegwagens gebeuren 
als volgt: 

a) een eerste lottrekking voor de wagens van alle aan de Lotto-Beker van België deelnemende 
ploegen die vertegenwoordigd zijn op de ploegleidersvergadering.  

b) een tweede lottrekking voor de wagens van de wildcardploegen die vertegenwoordigd zijn op de 
ploegleidersvergadering  

c) een derde lottrekking  voor de ploegen die niet vertegenwoordigd zijn op de 
ploegleidersvergadering 

 
Volgende wedstrijden:  

a) een eerste lottrekking voor de wagens van alle aan de Lotto-Beker van België deelnemende 
ploegen die vertegenwoordigd zijn op de ploegleidersvergadering. Deze ploegen zullen geplaatst 
worden in 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.  

b) een tweede lottrekking voor de wagens van de wildcardploegen die vertegenwoordigd zijn op de 
ploegleidersvergadering  

c) een derde lottrekking  voor de ploegen die niet vertegenwoordigd zijn op de 
ploegleidersvergadering 

 
5 KLASSEMENTEN  
Alle puntenbarema’s worden toegekend cfr. de werkelijke uitslagen (scratch). 

 

Minimaal 50% van de kalender onder punt 1 moet verreden zijn, alvorens een finaal eindklassement wordt 
opgemaakt. 
 

Elke wedstrijduitslag (uitgezonderd de ploegentijdrit) is verbonden aan een puntenbarema begiftigd met 
punten voor de eerste 25 renners in elke wedstrijd “Lotto-Beker van België Elites 2 & U23” 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. 
 
5.1  Clubklassement  

Per wedstrijd: puntensysteem volgens clubklassement: 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.  

 
De clubklassementen worden opgemaakt volgens navolgend principe: eerst de clubs die met drie 
renners de volledige afstand van de wedstrijd hebben afgelegd, dan deze met twee renners en 
vervolgens die met één enkele renner. 

 
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  Algemeen (Eind)clubklassement  

Het (eind)klassement 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 geklasseerd worden volgens de beste plaats behaald door de 
club in de laatste wedstrijd. 

 
5.3  Individueel (eind)klassement  

Het individueel (eind)klassement van de Lotto-Beker van België zal opgemaakt worden door optelling 
van de individuele punten behaald in alle wedstrijden. Gelijk gerangschikte renners in het individueel 
eindklassement van de Lotto-Beker van België zullen geklasseerd worden volgens de beste plaats 
behaald in de laatste wedstrijd.  

 
Aan de leider van het algemeen individueel klassement zal een gele leiderstrui overhandigd worden. 
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5.4 Individueel (eind)jongerenklassement voor Beloften (geboren 1998 t/m 2001) 
Aan de beste jongere van het individueel klassement zal een witte leiderstrui van “Beste jongere” 
overhandigd worden. 
 
 

5.5  Volgorde van leiderstruien 
De renners aan de leiding van bovenvermelde klassementen zijn verplicht om deze trui te dragen in 
de volgende wedstrijd van de “Beker van België Elites 2 & U23”. Op deze leiderstruien zal de 
reglementaire ruimte voorbehouden blijven voor de publiciteit van de clubsponsor, 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: 

 
▪ Algemeen Individueel Klassement (gele trui) 
▪ Algemeen Jongerenklassement voor Beloften (witte trui) 

 
In het geval de leider van één van bovenvermelde klassementen niet deelneemt, wordt de leiderstrui 
niet gedragen. 
 

6 HULDIGING NA DE WEDSTRIJD 
Iedere organisator zorgt voor bloemen voor de huldiging van de leiders in de “Lotto-Beker van België Elites 2 
& U23”. 
 
7 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.  
 
8 PRIJZEN  
Alle wedstrijden volgens het officieel prijzenbarema.  
 
De betaling van de dagprijzen gebeurt ter plaatse. 
 
Barema van de eindklassering per club 
Barema van het individuele eindklassement 
Barema van het individuele eindklassement voor jongeren 
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