
 

 

 
 

 

TECHNICAL GUIDE 
BELGIAN CYCLING 

 
BELGISCHE 

KAMPIOENSCHAPPEN – 
CHAMPIONNATS DE 

BELGIQUE 
2022 – 2023 

 
 

ELITE/U23 D/H – JUNIORES D/H  
U17 D/H - U15 M/J – G/F 

 
 

 23-26-28-30 dec 2022 + 2 jan 2023 
 
 

IND.DISCIPLINES/DISCIPLINES IND./OMNIUM/MADISON 
 
 



 

 

 
 

 

 
VLAAMS WIELERCENTRUM  

EDDY MERCKX 
 
 

ALGEMENE INFORMATIE / INFO GENERALE 
 
Organisatie/Organisation : 
 
Belgian Cycling 
Nationale Pistecommissie olv Coördinator Marc Van den Eynde  
 
Functies/Fonctions :   
 
VZ/PR : Luc Herpelinck / Yves Klinckaert 

Secretari(a)at :   Wim De Blaere  

Timing/transponders :   Kenny Verkinderen 

Verantwoordelijke inkom : Antoine De Borchgraeve 

Verantwoordelijke logistiek piste : Koen Beeckman 

Speakers : Patrick Bockaert + Marc Bollen  
 
Antidopingcontrole/Controle l’antidopage : Nado Vlaanderen 
 
Rugnummers/Dossards : zie permanentie/voir permanence 
 
Medische dienst/Service médical : MedPrevent 
 
Permanentie/Permanence : bevestiging inschrijving aan ingang middenplein / 
confirmation l’inscription à l’entrée de la piste 
 
Ziekenhuizen/hôpitals : 

 
 
Politie & Brandweer tel : 112  



 

 

 
 

 

SPECIFIEK WEDSTRIJDREGLEMENT BELGISCHE PISTEKAMPIOENSCHAPPEN 
2022-2023 

 
Algemene Bepalingen 
Art 1 : De Belgische Pistekampioenschappen 2022-2023 worden verreden volgens de geldende UCI-KBWB-
reglementen. 
Art 2 : Het UCI-KBWB antidopingreglement is van toepassing . 
Het antidopinglokaal bevindt zich in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx (VWEM) 
Art 3 : Het UCI-KBWB-straffenbarema is van toepassing. 
Art 4 : De volledig overdekte en houten piste heeft een lengte van 250m. 
 
Vergaderingen College van Commissarissen 
Art 5 : Vergadering College van Commissarissen : telkens 1u voor de start van het dagprogramma.   
 
Art 6 : De Belgische Pistekampioenschappen 2022-2023 staan open voor de volgende categorieën :  
 ◙ Heren/hommes Elite/U23  
 ◙ Dames Elite/U23  
 ◙ Juniores Heren/Dames                                                                                                                                    

◙       U17 jongens/garcons – meisjes/filles 
 ◙ U15 jongens/garcons - meisjes/filles 
              
  
Overzicht wedstrijden per categorie : 

Heren/hommes 
Elite/U23 

Dames Elite/U23 Juniores 
Dames 

Jeugd/Jeuness
e 

U17(J/G) 
U15 
(J/F) 

Scratch Scratch Scratch Scratch Scratch - 
Puntenkoers/cou

rse aux points 
Puntenkoers/Cou

rse aux points 
Puntenkoers/cou

rse aux points 
Puntenkoers/cou

rse aux points 
Puntenkoers/cou

rse aux points 
- 

Afvalling/Eliminat
ion 

Afvalling/Eliminat
ion 

Afvalling/Eliminat
ion 

Afvalling/Eliminat
ion 

Afvalling/Eliminiti
on 

- 

Ind. 
Acht/Poursuite 

Ind. 

Ind. 
Acht./Poursuite 

Ind. 

Ind. 
Acht./Poursuite 

Ind. 

Ind. 
Acht./Poursuite 

Ind. 

Ind. 
Acht/Poursuite 

Ind. 
- 

1000 m 500 m 500 m 500 m 500 m - 
Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint - 
Keirin Keirin Keirin Keirin Keirin - 

Omnium Omnium Omnium Omnium Omnium 
Omniu

m 
 
Toekenning voor elke wedstrijd van  : 

1e : kampioenentrui en gouden medaille 
2e: zilveren medaille, 
3e: bronzen medaille. 

 
De Belgische Pistekampioenschappen van 23-26-28-30 december 2022 en 2 januari 2023 worden enkel 
verreden wanneer een minimum aantal renners per wedstrijd ingeschreven is.  Hieronder een overzicht van 
het minimum aantal deelnemers dat vereist is om een BK te betwisten.  Indien het aantal deelnemers niet 
voldoet aan het vereiste minimum kan de pistecommissie beslissen om de wedstrijd toch door te laten gaan 
met toekenning van trui en medailles.  Er kan eveneens beslist worden om een categorie samen te laten rijden 
met een andere/hogere categorie.   
 



 

 

 
 

 

 

 
Heren/hommes 

Elite/U23 
Dames 

Elite/U23 
Juniores 

Dames 
Jeugd/Jeunesse 

U17(J/G) 
U15 
(J/M) 

Afvalling/Elimination 6 6 6 6 6 - 
Ind. Acht./Poursuite 

Ind. 
4 4 4 4 4 - 

Puntenkoers/course 
aux points 

6 6 6 6 6 - 

Scratch 6 6 6 6 6 - 
Keirin 6 6 6 6 6 - 

Omnium 6 6 6 6 6 - 
Sprint 6 6 6 6 6 - 

500 m / 1000 m 4 4 4 4 4 - 
Madison 4 3 3 3 3 - 

 
 
Materiaal  
 
U17 (G/F) : 
Enkel wielen met minimum 16 spaken met een velghoogte van max. 40mm mogen gebruikt worden tijdens 
wedstrijden voor nieuwelingen in alle disciplines.   
Nieuwelingen mogen deelnemen aan tijdritten met een reglementaire fiets conform de UCI reglementering 
hierbij tevens rekening houdende met de reglementen mbt de wielen.  
 
Versnellingen : 
De maximaal toegelaten versnelling voor U13-U14-U15 en U17  : 
U13+U14  5m93 
U15  6m67 
U17  7m40 
 
Overschoenen : zijn toegelaten 
 
Volle wielen : 
Behalve in de disciplines op tijd zijn volle voorwielen in geen enkele categorie toegestaan (dit is niet geldig 
voor de cat. U17 + U15 J/G + M/F, deze worden in geen enkele discipline toegelaten)  
 
Afmetingen van de fiets : 
Renners die omwille van hun lichaamslengte (1,90mt en meer) menen met een fiets met afwijkende 
afmetingen te mogen starten dienen zich minstens 30 minuten voor de start van de wedstrijd bij de 
Juryvoorzitter te melden.  Deze zal de lichaamslengte van de renner opmeten waaruit zal moeten blijken of de 
renner een fiets met afwijkende afmetingen mag gebruiken.  Het opmeten van de lichaamslengte gebeurt 
zonder dat schoenen of helm gedragen worden. 
 
 
Inschrijving, deelname en bevestiging BK 
Iedere renner welke aan de Belgische Pistekampioenschappen van 23-26-28-30 december 2022 en 2 januari 
2023 wil deelnemen dient zich tijdig in te schrijven, telkens ten laatste 3 dagen voor de dag van het BK via : 
www.belgiantrackcycling.be.  
Renners/rensters mogen zich enkel inschrijven wanneer ze hun ervaring in de onderdelen waaraan ze willen 
deelnemen kunnen aantonen.  Indien dit niet het geval is kan Belgian Cycling de deelname in de betrokken 
discipline weigeren. 
 



 

 

 
 

 

 
Madison 
Renners die aan de Madison deelnemen moeten uiterlijk 90 minuten voor de start van de wedstrijd de exacte 
samenstelling van hun ploeg aan de jury doorgeven. 
 
Afmeldingen  : 
 
Afmelden voor een BK kan ENKEL en ALLEEN door het invullen van de volgende pagina : 

https://www.belgiantrackcycling.be/in-uitschrijvingen. Een afmelding voor een bepaalde 

discipline dient te gebeuren 2 dagen voor de dag van de wedstrijd 23u59.  Elke afmelding die na dit tijdstip 
gebeurt zal beschouwd worden als een afmelding voor het volledige kampioenschap,  

 
Reglementen tijdens de Belgische Kampioenschappen piste 2022-2023 :  

1. De wedstrijden worden verreden volgens de geldende UCI-KBWB reglementen (deel III) 
2. De indeling van de series voor de scratch en de puntenkoers zal in alfabetische volgorde gebeuren 

(daarna zullen de deelnemers over de verschillende series verdeeld worden) 
3. De indeling van de series voor de Madison zal als volgt gebeuren : de renners bieden zich uiterlijk 90 

minuten voor de start aan om hun rugnummers af te halen.  75 minuten voor de start wordt de indeling 
van de series bekendgemaakt.  De indeling van de series gebeurt in alfabetische volgorde rekening 
houdend met de beginletter van de familienaam van de renner die als eerste in deze alfabetische 
volgorde voorkomt 

4. Aanbieden voor de start : 
 individuele achtervolging : de renners bieden zich telkens uiterlijk 10 minuten voor de start aan voor 
de fietscontrole.  Na deze controle mag de fiets deze zone niet meer verlaten.  De renners worden 
slechts éénmaal opgeroepen.  De renner die zich niet binnen de gestelde tijd met z’n fiets aanbiedt 
zal worden uitgesloten en niet meer starten.  Desgevallend zal zijn tegenstander tot winnaar worden 
uitgeroepen.  

5. Bij de wedstrijden waar aan beide zijden van de piste wordt gestart, zal het aftellen voor de start 
aanvangen wanneer de twee fietsen startklaar worden beschouwd door de commissaris met de vlag. 

6. Huldigingen 
De renners zullen zich binnen de 5 minuten na afloop van hun wedstrijd aanbieden ofwel op het tijdstip 
vermeld in het programma.  De renners zullen hun clubuitrusting dragen, zonder hoofddeksel of bril 
tot wanneer ze het podium verlaten.  Een renner die zich niet tijdig aanbiedt voor de 
huldigingsplechtigheid zal beboet worden met 25€ - 50€, zonder een eventuele bijkomende sanctie 
voor het afwezig blijven tijdens de huldiging.       
  
          
101.11 Alg. Regl. Belgian Cycling : Selecties van Belgian Cycling en geselecteerden voor een Belgisch 
Kampioenschap : Iedere renner die volgens de regels geselecteerd werd voor een wedstrijd is 
verplicht hieraan deel te nemen. Zonder “geldige” reden, goedgekeurd door de commissie ter zake, 
zullen de renners die verzaken aan een van deze selecties automatisch de start geweigerd worden 
gedurende 9 dagen (8 volgende dagen). Indien de renner in kwestie toch start ondanks het 
startverbod, zal hij onmiddellijk uit koers en/of uitslag genomen worden. Daarbovenop zal hem een 
schorsing van 14 dagen en een boete van 15,00 € worden opgelegd. Hij zal ook verplicht worden zijn 
ontvangen prijs terug te betalen aan de Hulpkas der renners.  
 

 
Begeleiders / Toegang tot het rennerskwartier op het middenplein 

• De deelnemende renners; 
• Per renner één begeleider; 



 

 

 
 

 

• Geaccrediteerde vertegenwoordigers van de organisatie, de jury, de medische dienst, 
overheidsinstanties, de pers of andere media en door de organisatie of  Belgian Cycling/Cycling 
Vlaanderen aangewezen personen. 
 
Geen toegang voor huisdieren, kinderen en personen zonder duidelijk aanwijsbare functie. 
De mixed zone op het middenplein is vrij toegankelijk. 
Op het ganse middenplein is het nuttigen van alcoholische dranken verboden. 
 
Vanaf het moment dat de wedstrijd van start gaat, zullen alle begeleidende personen van de 
renners het rennerskwartier verlaten, behalve van de categorie U15. 
Dès le départ de la course, tous les accompagnateurs des coureurs quitteront le paddock, sauf 
pour la catégorie U15. 
 
Renners waarvan begeleidende personen zonder geldige accreditatie niet voldoen aan het verzoek 
om het rennerskwartier te verlaten, worden van verdere deelname aan de 
kampioenschappen/pistemeeting uitgesloten. 
 

Geen toegang tot de Safety Zone op de piste 
Gedurende alle pistewedstrijden, uitz. Ploegenachtervolging en individuele achtervolging, zullen alle 
begeleiders (ouders, coachen, mecaniekers, …) en materiaal op het middenterrein blijven.  
Eén coach is toegelaten gedurende ploegenachtervolging en individuele achtervolging. 
De toegang tot de safety zone kan enkel verleend worden door een official (bvb aan de mecanieker 
bij pech). 
Coaching is toegelaten vanop het middenplein achter de balustrade thv de platforms en de piste-
ingang in de bocht na de aankomstlijn. 

 
 
Slot 
Voor alle gevallen niet voorzien in het UCI-KBWB reglement zullen de commissarissen een gepaste beslissing 
nemen, desgevallend in overleg met de organisator en/of een vertegenwoordiger van de pistecommissie van 
Belgian Cycling. 
 
Technische Gids 
Deze technische gids kan aan wijzigingen onderhevig zijn.  Dit kan omwille van het aantal deelnemers, 
wijzigingen aan het programma enz….De laatste versie van deze technische gids is geldig. 
 
Vrijwaringsclausule 
Belgian Cycling, evenals een andere in de organisatie betrokken partij kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor enige schade en/of ongevallen omwille van deelname en/of aanwezigheid gedurende deze Belgische 
Kampioenschappen in het VWEM verreden op 23-26-28-30 december 2022 en 2 januari 2023. 
 
Covidmaatregelen 
Er zijn momenteel geen specifieke maatregelen van kracht. 
 
 
Het definitieve programma zal op www.belgiantrackcycling.be gepubliceerd worden de dag 
na het afsluiten van de inschrijvingen. Alle informatie up-to-date, zoals gedetailleerde 
dagprogramma’s e.a. weetjes kan je ook steeds raadplegen via deze website. Le programme 
définitif sera publié sur www.belgiantrackcycling.be le jour suivant la clôture des 
inscriptions.  
 
 
 



 

 

 
 

 

 
De renners wordt gevraagd minimum 60 minuten voor het voorziene startuur van de 
wedstrijd waaraan ze deelnemen aanwezig te zijn. 
 
Les coureurs sont priés d'être présents au moins 60 minutes avant l'heure de départ prévue 
de la course à laquelle ils participent. 
 

 
VRIJDAG/VENDREDI 23 DEC 2022 

 
PROGRAM(MA) DAG/JOUR 1  

 
Dames 

Jeugd/Dames 
Jeunesse 
(U17+Jun) 

  Juniores U17 (J/G) 

Scratch    Scratch 

Afvalling/Elimina
tion 

   
Afvalling/Eliminati

on 
Ind. 

Acht./Poursuite 
Ind. 

  
Ind. Acht./Poursuite 

Ind. 

Ind. 
Acht./Poursuite 

Ind. 

 
 

MAANDAG/LUNDI 26 DEC 2022 

 
PROGRAM(MA) DAG/JOUR 2 

 
Dames 

Jeugd/Dames 
Jeunesse (U17+Jun) 

 Dames Elite/U23 U17 (J/G) Juniores 

500 m  500 m 500 m Omnium 

Puntenkoers/Course 
aux points 

  
Puntenkoers/Course 

aux points 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

WOENSDAG/MERCREDI 28 DEC 2022 

 
PROGRAM(MA) DAG/JOUR 3 

 
Dames 

Jeugd/Dames 
Jeunesse  

  U17 (J/G) Juniores 

Omnium   Omnium 1000 m 

    
Puntenkoers/Course 

aux points 

 
 

VRIJDAG/VENDREDI 30 DEC 2022 

 
PROGRAM(MA) DAG/JOUR 4  

 
Dames 

Jeugd/Dames 
Jeunesse 
(U17+Jun) 

Heren/Hommes 
Elite/U23 

 Juniores U17 (J/G) 

Keirin Sprint  Sprint Keirin 

   Scratch  

   
Afvalling/Eliminati

on 
 

 

 
 

MAANDAG/LUNDI 2 JAN 2023 

 
PROGRAM(MA) DAG/JOUR 5 

 
Dames 

Jeugd/Dames 
Jeunesse 
(U17+Jun) 

Heren/hommes Elite Dames Elite/U23 U17 (J/G) Juniores 

Sprint Keirin  Sprint  

 
Puntenkoers/Course 

aux points 
Puntenkoers/Course 

aux points 
  

 
Ind. Acht./Poursuite 

Ind. 
Ind. Acht./Poursuite 

Ind. 
 Keirin 



 

 

 
 

 

 
 
SPECIFIEK REGLEMENT OMNIUM 
De Belgische Pistekampioenschappen van 23-26-28-30 december 2022 en 2 januari 2023 worden enkel 
verreden wanneer een minimum aantal renners per wedstrijd ingeschreven is, voor deze specifieke discipline 
is dit bepaald op 6 deelnemers. Indien het aantal deelnemers niet voldoet aan het vereiste minimum kan de 
pistecommissie beslissen om de wedstrijd toch door te laten gaan met toekenning van trui en medailles.  Er 
kan eveneens beslist worden om een categorie samen te laten rijden met een andere/hogere categorie.   
 
Het omnium is een unieke competitie bestaande uit 4 wedstrijden (maximum van 24 renners), wordt betwist 
op één dag, over bepaalde afstanden per discipline, voor vermelde categoriëen, in de volgorde zoals hierna 
vermeld (eventuele selecties met een puntenkoers)  
 
1. Scratch    
U17 (J/G) : 5 km 
Juniores : 7.5 km 
Dames Jeugd/Jeunesse (U17+Jun) : 5 km 
Dames Elite/U23 : 7.5 km 
Heren/hommes Elite/U23 : 10 km 
 
2. Temporonden/Course tempo 
U17 (J/G) : 5 km 
Juniores : 7.5 km 
Dames Jeugd/Jeunesse (U17+Jun) : 5 km 
Dames Elite/U23 : 7.5 km 
Heren/hommes Elite/U23 : 10 km 
 
3. Afvalling/élimination  
 
4. Puntenkoers/Course aux points  
U17 (J/G) : 15 km 
Juniores : 20 km 
Dames Jeugd/Jeunesse (U17+Jun) : 15 km 
Dames Elite/U23 : 20 km 
Heren/hommes Elite/U23 : 25 km 
 
Elke renner die niet aan de start van een wedstrijd komt zal evenmin kunnen starten in de volgende wedstrijden 
en wordt bijgevolg als opgever beschouwd.  Zijn naam zal als laatste in de einduitslag voorkomen, met de 
vermelding « DNF » (Did Not Finish) 
Voor de puntenkoers, de afvalling en de scratch worden de renners in lijn opgesteld langs de balustrade en in 
de sprintersgang in de volgorde van de startlijst.  Deze lijst moet gebaseerd zijn op het actuele 
omniumklassement. 
Elke renner die tijdens één van de wedstrijden opgeeft wordt beschouwd als opgever voor de hele competitie 
en zal na de laatste renner in het eindklassement worden opgenomen met de vermelding « DNF » (Did Not 
Finish). 
 
 
 
Het BK piste voor U15 is een omnium met een specifiek , vastgelegd programma. 
 


