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RICHTLIJNEN VELDRIJDEN 
 

INLEIDING 

Als gevolg van de dringende maatregelen ter inperking van het COVID-19 virus opgelegd door het over-
legcomité diende de cyclocrosskalender aangepast te worden en drongen er zich enkele reglements-
wijzigingen op. Deze worden onmiddellijk ingevoerd en blijven van toepassing zolang de overheids-
maatregelen van kracht zijn. 
 

1. OVERHEIDSMAATREGELEN 

- Niet-professionele sportieve wedstrijden kunnen niet doorgaan. 

- Professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek.  

- Er zijn geen beperkingen voor –12-jarigen op het vlak van sport. 
- Outdoor mag u individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met maximaal 4 perso-

nen sporten. 
Toepassing veldrijden 
- Alleen de A-wedstrijden (mannen/vrouwen) kunnen nog doorgaan, de jeugdwedstrijden (U15, 

U17, junior, U23) worden geschrapt. 
- Het begrip publiek/toeschouwer omvat niet  

o de sporters (deelnemers) 
o de technische omkadering van de deelnemers van de elite-wedstrijd (beperking door proto-

col) 
o de organisatiemedewerkers van de wedstrijd. 

 

2. AANPASSING KALENDER TIJDENS TOEPASSING OVERHEIDSMAATREGELEN 

1) Internationale kalender 
- Schrapping van de junior en U23-wedstrijden 

2) Regionale kalender 
- De wedstrijden categorie B, D en dames-elite kunnen niet doorgaan. 
- Ook de jeugdwedstrijden (U15, U17, junior, U23) worden geschrapt. 

 

3. DEELNAMEVOORWAARDEN SEIZOEN 2020/2021 

 

3.1 VOORINSCHRIJVING 

Om te kunnen deelnemen aan een internationale of nationale veldrit en alle nevenwedstrijden (van 
U17 tot elite)  dienen de renners zich online in te schrijven (uitgezonderd de renners die een contract 
met de organisator afsluiten). Dit ONLINE formulier is in te vullen door de aanvragende renner en te 
versturen uiterlijk tot 1 uur ‘s morgens 3 dagen voor de wedstrijd. 
  

http://competitie.dewielerbond.be/OnlineInschrijven/2016_VoorinschrijvingCyclocross.aspx?Disc=18
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Wedstrijddag Inschrijven tot 
Maandag 1u ‘s morgens op vrijdag 

Dinsdag 1 u ‘s morgens op zaterdag 

Woensdag 1u ‘s morgens op zondag 

Donderdag 1u ‘s morgens op maandag 

Vrijdag 1u ‘s morgens op dinsdag 

Zaterdag 1u ‘s morgens op woensdag 

Zondag 1u ‘s morgens op donderdag 

Voor 1 uur ‘s morgens 3 dagen voor de wedstrijd zal de organisator aan de juryvoorzitter, aan het 
sportsecretariaat van Belgian Cycling  (xavier.vandermeulen@belgiancycling.be) en aan de coördina-
tor veldrijden Eddy Lissens (eddy.lissens@belgiancycling.be) de lijst met ALLE aangeworven renners 
bezorgen, met vermelding van naam, voornaam, club/team en UCI-ID van elke renner. 

Tot 1 uur ‘s morgens 3 dagen voor de wedstrijd kan een renner zijn inschrijving zonder gevolg online 
annuleren of door een email te sturen naar de coördinator veldrijden Eddy Lissens (eddy.lissens@bel-
giancycling.be) in geval van uitzonderlijke omstandigheden. Na deze periode is deelname verplicht in-
dien de inschrijving wordt aanvaard. 

De lijst van de geselecteerde renners wordt 3 dagen voor de wedstrijd om 16u gepubliceerd op de 
website. 
 

3.2 ELITE UCI (M/V) (MAX. 75 DEELNEMERS)  

- In A wedstrijden mogen max. 75 deelnemers starten. 
- Voor de wereldbekerwedstrijden geldt de UCI regelgeving. 
- UCI ranking = laatst gepubliceerde ranking voor het sluiten van de voorinschrijving 

Onder de vooraf ingeschreven renners zal de selectie van de deelnemers als volgt gebeuren: 
1) Renners met startcontract bij de organisator 
2) Top-50 UCI ranking 
3) Renners aangesloten bij Belgisch UCI crossteam, selectie volgens UCI ranking, desgevallend 

nationale ranking. 
4) Renners met Belgische vergunning met UCI punten, selectie volgens UCI ranking 
5) Renners met Belgische vergunning, selectie volgens nationale ranking (voor de mannen min. 

25 punten) 
6) Volgens tijdstip inschrijving 

Indien na het invullen van 1 & 2 er geen 15 buitenlandse vergunninghouders geselecteerd zijn, wordt 
dit onder de vooraf ingeschreven renners aangevuld tot 15 op basis van de UCI-ranking. 
Indien er geen 60 Belgische vergunninghouders vooraf ingeschreven zijn zal het aantal buitenlandse 
vergunninghouders aangevuld worden tot het maximum van 75 bereikt is. 

 

3.3 JUNIOR UCI (M/V) (MAX. 75 DEELNEMERS)  

- In UCI junior wedstrijden mogen max. 75 deelnemers starten 
- Voor de wereldbekerwedstrijden geldt de UCI regelgeving. 
- UCI ranking = laatst gepubliceerde ranking voor het sluiten van de voorinschrijving 

Onder de vooraf ingeschreven renners zal de selectie van de deelnemers als volgt gebeuren: 
1) Top-50 UCI ranking (max. 15 buitenlandse renners volgens UCI ranking) 
2) Renners Belgische vergunning, selectie volgens UCI ranking 
3) Renners Belgische vergunning, selectie volgens nationale ranking 
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4) Renners Belgische vergunning, selectie volgens tijdstip van inschrijving 
Indien na het invullen van 1 er geen 15 buitenlandse vergunninghouders geselecteerd zijn, wordt dit 
onder de vooraf ingeschreven renners aangevuld tot 15 op basis van het tijdstip van inschrijving. 
Indien er geen 60 Belgische vergunninghouders vooraf ingeschreven zijn zal het aantal buitenlandse 
vergunninghouders aangevuld worden tot het maximum van 75 bereikt is. 

 

3.4 REGIONALE WEDSTRIJDEN (MAX. 75 DEELNEMERS)  

- Er mogen maximum 75 deelnemers per wedstrijd starten 

Onder de vooraf ingeschreven renners worden eerst de renners met een Belgische vergunning volgens 
tijdstip van inschrijving geselecteerd. 

Indien er geen 75 Belgische vergunninghouders vooraf ingeschreven zijn kan het deelnemersveld aan-
gevuld worden met buitenlandse vergunninghouders tot het maximum van 75 bereikt is. 
 
 


