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1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN 

Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit, die zijn parcours wijzigt, moet uiterlijk drie 
maanden voor de wedstrijd zijn parcours laten keuren door een vertegenwoordiger van de 
Wegcommissie. Alle wegwedstrijden moeten minstens een grote ronde van 25 km bevatten.  
1.1. Wegwedstrijden:  
Maximum 8 wegwedstrijden (5 in Vlaanderen – 3 in Wallonië) zullen op de kalender geplaatst 
worden. Bij maximum 2 wedstrijden zou op dezelfde dag een tijdrit mogen georganiseerd worden. 
(het totaal van het aantal toegelaten km mag niet overschreden worden, de renners zijn verplicht 
aan de tijdrit en de wegrit deel te nemen).  
1.2. Individuele tijdrit: 
Er zal een individuele tijdrit georganiseerd worden. De Nationale Wegcommissie zal de plaats en 
datum van deze wedstrijd bepalen. 
1.3. Klimkoers: 
Er zullen twee klimkoersen georganiseerd worden. De Nationale Wegcommissie zal de plaats en 
datum van deze wedstrijden bepalen. 
1.4. Pistewedstrijden:  
Deze worden betwist met baanfietsen. De Nationale Wegcommissie zal de plaats en datum van 
deze wedstrijden bepalen. 
1.5. Veldrijden:  
Deze worden betwist met fietsen conform het reglement veldrijden. Mountainbikefietsen zijn 
eveneens toegelaten. De Nationale Commissie Veldrijden zal de plaatsen en data van deze 
wedstrijden bepalen. 
1.6. MTB-wedstrijden:  
Deze worden betwist met mountainbikes. De Nationale Commissie MTB zal de plaatsen en data van 
deze wedstrijden bepalen. 

 
2. WEGWEDSTRIJDEN 

 
2.1. Deelname 
De wedstrijden voor de Topcompetitie Nieuwelingen worden betwist als individuele wedstrijd. 
Iedere provincie zal een provinciale selectie (aantal volgens quota per aantal vergunninghouders) 
inzetten. De STC zal een aantal renners selecteren, de rest zal geselecteerd worden door de 
provinciale afdelingen. 
Aan een wedstrijd van de Topcompetitie Nieuwelingen kunnen maximum 20 buitenlandse renners 
deelnemen, geselecteerd door hun nationale federatie. 
Er zullen maximum 160 renners deelnemen.  
 
2.2. Bevestiging inschrijving 

 Ten minste 20 dagen voor de wedstrijd, stuurt de provinciale afdeling online via 
www.belgiancycling.be het origineel inschrijvingsformulier, behoorlijk ingevuld met de namen en 
UCI-codes van de toegelaten renners titularissen en maximum 50% reserves.   
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 48 uur voor het startuur van de wedstrijd stuurt de provinciale afdeling opnieuw online via 

www.belgiancycling.be het inschrijvingsbulletin op met daarop de namen en de UCI-codes van de 
renners-titularissen en twee plaatsvervangers.  
  
2.3. Volgorde van de volgwagens: 

2.3.1. een eerste lottrekking voor de op de vergadering van de ploegleiders aanwezige 
ploegen die de inschrijvingsmodaliteiten respecteerden.  

2.3.2. een tweede lottrekking voor de op de vergadering van de ploegleiders niet aanwezige 
ploegen, de buitenlandse ploegen en de ploegen die de inschrijvingsmodaliteiten niet 
respecteerden. 
 

3. PISTEWEDSTRIJDEN – VELDRITTEN - MTB-WEDSTRIJDEN 
 
Deelname en inschrijving 
De piste-, MTB- en veldritwedstrijden voor de Topcompetitie Nieuwelingen worden betwist als 
individuele wedstrijd. De deelname is vrij, er zijn geen selecties, renners kunnen individueel 
deelnemen aan deze wedstrijden. De inschrijving gebeurt ter plaatse, behalve voor de 
pistewedstrijden, waar de inschrijving 48 u op voorhand dient te gebeuren. 

 
4. SPREIDING VAN DE PROEVEN VOOR DE TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN. 

 
Op weekends of feestdagen waarop een wedstrijd van de Topcompetitie Nieuwelingen plaatsvindt, 
mag geen enkele andere wedstrijd van de nationale kalender nieuwelingen georganiseerd worden 
en geen enkele renner die weerhouden is om deel te nemen aan de Topcompetitie mag rijden in 
het buitenland, noch individueel noch in ploegverband.  
Er mogen geen wedstrijden voor de Topcompetitie Nieuwelingen georganiseerd worden in de 
examenperiode* (*de Commissie Weg zal deze periode ieder jaar bepalen), maar wel in de week 
tijdens de vakantieperiode. 
 

5. KLASSEMENTEN: Algemeen: Alleen renners van Belgische nationaliteit worden in de klassementen 
opgenomen en krijgen punten voor eender welk navolgend klassement. Alle voorziene punten kunnen 
dus enkel gewonnen worden door Belgische renners, in dalende volgorde van hun onderlinge 
klassering. 

5.1. Wegwedstrijden: 
5.1.1. Algemeen individueel klassement (wedstrijden in lijn en tijdrit)  

Begiftigd met punten voor de eerste 25 renners in elke “Topcompetitie”, volgens navolgend 
barema: 1e renner 30 pt, 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.  
Voor de wedstrijden die een tijdrit en een rit in lijn bevatten wordt het dagklassement bepaald 
door optelling van de gewonnen punten volgens voormeld barema in elke discipline. Voor het 
dagklassement wordt het voormeld barema toegepast.  

 Gelijkgerangschikte renners in het individuele puntenklassement van de “Topcompetitie 
 Nieuwelingen” zullen in eerste instantie geklasseerd worden volgens de beste plaats(en) 
 behaald in de verschillende wedstrijden. 

Aan de leider van het algemeen individueel klassement van de wegwedstrijden zal een leiderstrui 
overhandigd worden. De renner aan de leiding van dit klassement zal verplicht zijn deze trui te 
dragen in de volgende wedstrijd van de “Topcompetitie Nieuwelingen”.  

 Op deze leiderstrui zal de reglementaire ruimte voorbehouden blijven voor de publiciteit van de 
 clubsponsor, in overeenstemming met artikel 1.3.053 van de sportreglementen. 
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5.1.2. Individueel Jongeren klassement (voorbehouden aan 1e jaars nieuwelingen) 

 Aan de beste jongere van het individueel puntenklassement zal een leiderstrui van “Beste 
 jongere” overhandigd worden. 
 De renner aan de leiding van dit klassement zal verplicht zijn deze trui te dragen in de volgende 
 wedstrijd van de “Topcompetitie Nieuwelingen”.  
 Op deze leiderstrui zal de reglementaire ruimte voorbehouden blijven voor de publiciteit van de 
 clubsponsor, in overeenstemming met artikel 1.3.053 van de sportreglementen. 
 Gelijkgerangschikte renners in het individuele jongerenklassement van de “Topcompetitie 
 Nieuwelingen” zullen in eerste instantie geklasseerd worden volgens de beste plaats(en) 
 behaald in de verschillende wedstrijden. 
 

5.1.3. Individueel knelpuntenklassement (enkel voor de ritten in lijn) 
Het knelpunten klassement wordt samengesteld door samentelling van de punten verbonden aan 
de uitslagen van de tussensprints in elke wedstrijd van de “Topcompetitie Nieuwelingen”. 

 Er worden 3 rushes voorzien in iedere wegwedstrijd in lijn en volgende punten worden 
 toegekend: 8, 5 en 3 punten aan de eerste 3 renners in de uitslag.  
 Aan de leider van het individueel knelpuntenklassement zal een leiderstrui overhandigd 
 worden. 
 De renner aan de leiding van dit klassement zal verplicht zijn deze trui te dragen in de volgende 
 wedstrijd van de “Topcompetitie Nieuwelingen”.  
 Op deze leiderstrui zal de reglementaire ruimte voorbehouden blijven voor de publiciteit van de 
 clubsponsor, in overeenstemming met artikel 1.3.053 van de sportreglementen. 

 Bij gelijkheid van punten zal in eerste instantie rekening gehouden worden met het behaalde 
 eerste plaatsen in de tussensprints daarna met de uitslag van de laatste sprint waarin betrokken 
 renners punten behaalden.  
 

5.1.4. Individueel klassement van de Beste Klimmer (enkel voor de ritten in lijn) 
Enkel mogelijk in wedstrijden waar een helling voorkomt te bepalen door Wegcommissie in overleg 
met de plaatselijke organisator. Per wedstrijd mogen er maximum 5 hellingen in aanmerking komen 
voor het individueel klassement van de Beste Klimmer. 

 Het algemeen klassement wordt samengesteld door samentelling van de punten verbonden aan de 
 uitslagen van al de doortochten op de hellingen die meetellen voor de bergprijs.  

 Volgende punten worden toegekend: 8, 5 en 3  punten aan de eerste 3 renners bij iedere bergprijs. 
Aan de leider in het individueel klassement van de Beste Klimmer zal een leiderstrui overhandigd 
worden. 

 De renner aan de leiding van dit klassement zal verplicht zijn deze trui te dragen in de volgende 
 wedstrijd van de “Topcompetitie Nieuwelingen”.  
 Op deze leiderstrui zal de reglementaire ruimte voorbehouden blijven voor de publiciteit van de 
 clubsponsor, in overeenstemming met artikel 1.3.053 van de sportreglementen. 

 Bij gelijkheid van punten zal in eerste instantie rekening gehouden worden met het behaalde 
 eerste plaatsen in de tussensprints daarna met de uitslag van de laatste sprint waarin betrokken 
 renners punten behaalden.  
 

5.1.5.  Volgorde van leiderstruien 
Alle leiders in de klassementen worden met hun leiderstrui verwacht in de wedstrijden in lijn en in 
de tijdritten. In het geval een renner leidt in meerdere klassementen, zal de tweede van elk 
betrokken klassement de leiderstrui dragen. De volgorde van voorkeur van de truien is: 
 

1. Algemeen Individueel Klassement  
2. Algemeen Jongerenklassement  
3. Algemeen Knelpuntenklassement 
4. Algemeen klassement van de Beste Klimmer 
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5.2. Pistewedstrijden, Veldritten & MTB-wedstrijden: 
De betreffende punten m.b.t. deze verschillende disciplines zullen slechts verrekend worden na de 
laatste wedstrijd van de betrokken discipline. 

 
Voor het algemeen individueel eindklassement zijn punten te verdienen in 

5.2.1. Pistewedstrijden:  
Omnium: disciplines te bepalen. Begiftigd met punten voor de eerste 15 renners in elke 
“Topcompetitie Nieuwelingen”, volgens navolgend barema: 1e renner 20; vervolgens 18; 16; 14; 12; 
10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1 punt 

5.2.2. Veldritten:  
Begiftigd met punten voor de eerste 15 renners in elke “Topcompetitie Nieuwelingen”, volgens 
navolgend barema: 1e renner 20; vervolgens 18; 16; 14; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1 punt 

5.2.3. MTB-wedstrijden:  
Begiftigd met punten voor de eerste 15 renners in elke “Topcompetitie Nieuwelingen”, volgens 
navolgend barema: 1e renner 20; vervolgens 18; 16; 14; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1 punt 

 
5.3. Algemeen individueel eindklassement: 
Het algemeen individueel eindklassement van de “Topcompetitie Nieuwelingen” zal opgemaakt 
worden door optelling van de punten behaald in de verschillende disciplines met volgende 
beperking: alleen de 7 beste uitslagen (plaatsen) van de wegcompetitie + het beste klassement van 
de andere disciplines komen hiervoor in aanmerking. 
Gelijkgerangschikte renners in het algemeen individueel eindklassement van de “Topcompetitie 
Nieuwelingen” zullen geklasseerd worden volgens de beste plaats(en) behaald in de verschillende 
wedstrijden. 

 
5.4. Algemeen individueel jongeren eindklassement: 

 De eerste 10 jongeren (1e jaars-nieuwelingen) van het algemeen individueel eindklassement 
 komen in aanmerking voor het Algemeen individueel jongeren eindklassement. 

 
6. PRIJZEN 

 
6.1. Prijzen Algemeen individueel dagklassement  
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6.2. Dagprijzen Individueel knelpuntenklassement/Beste Klimmer en Beste Jongere 

 

NWL/DEB 1.17 - TOPCOMP 

100 3 50 30 20 
6.3. Prijzen algemene eindklassementen 
Jaarlijks te bepalen. 

 
7. GESCHILLEN, BETWISTINGEN OF NIET VOORZIENE GEVALLEN 
Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen m.b.t. de organisatie en het puntensysteem van 
“Topcompetitie Nieuwelingen” behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Wegcommissie. De 
beslissingen die wat dat betreft genomen worden door de Wegcommissie zijn onherroepelijk en niet voor 
beroep vatbaar. 


