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Organisatiecomité 
Belgian Cycling 
Coordinator Nationale Pistecommissie : Marc Van den Eynde  
 
College van Commissarissen :   
 
Voorzitter : Luc Herpelinck  

Secretariaat :   Wim De Blaere  

Timing/transponders :   Kenny Verkinderen 

 
Speakers : Patrick Bockaert + Marc Bollen  
 
Antidopingcontrole : Nado Vlaanderen 
 
Rugnummers :  
 
Medische dienst : MedPrevent (Dr. Toon de Backer / Guy Hoes) 
 
Permanentie : ingang middenplein (voorinschrijving) 
 
Ziekenhuizen : 

 
 
Politie & Brandweer tel : 112 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

 

SPECIFIEK WEDSTRIJDREGLEMENT BELGISCHE PISTEKAMPIOENSCHAPPEN 
2021-2022 

 
Algemene Bepalingen 
Artikel 1 : De Belgische Pistekampioenschappen 2021-2022 worden verreden volgens de geldende UCI-
KBWB-reglementen. 
Artikel  2 : Het UCI-KBWB antidopingreglement is van toepassing . 
Het antidopinglokaal bevindt zich in het Wielercentrum Eddy Merckx (WEM) 
Artikel  3 : Het UCI-KBWB-straffenbarema is van toepassing. 
Artikel 4 : De volledig overdekte en houten piste is 250 mt lang. 
 
Vergaderingen College van Commissarissen 
Artikel  5 : Vergadering voor het College van Commissarissen is gepland op zaterdag 5 februari en vangt 
aan om 10u45 stipt.   
 
Artikel 6 : De Belgische Pistekampioenschappen 2021-2022 staan open voor de volgende categorieën :  

 ◙ Dames Elite/U23 + Juniores °2004 
 ◙ Heren U17  
 ◙ Heren Elite/U23 + Juniores °2004                                                                                                                                    

◙       Dames Open (madison) 
 ◙ U15 (meisjes/jongens) 
              

  
 

Overzicht wedstrijden per categorie : 

Heren 
Elite/U23 

Dames 
Elite/U23 

 Dames Open Heren U17 U15 (M/J) 

Scratch Scratch     

Puntenkoers Puntenkoers     

Afvalling Afvalling     

Ind Achtervolg Ind Achtervolg     

 -     

Madison 40 km -  Madison 15 km  Madison 15 km  

Keirin Keirin     

Omnium Omnium  - - Omnium 

 
 
Toekenning voor elke wedstrijd van  : 

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

 
De Belgische Pistekampioenschappen van 5 tot 6 februari 2022 worden enkel verreden wanneer een minimum 
aantal renners per wedstrijd ingeschreven is.  Hieronder een overzicht van het min. aantal deelnemers dat 
vereist is om een BK te laten verrijden.  Indien het aantal deelnemers niet voldoet aan het vereiste minimum 
kan besloten worden om de wedstrijd toch te laten doorgaan echter zonder dat er een trui van Belgische 
Kampioen en bijhorende medailles wordt uitgereikt.  Er kan ook besloten worden om een categorie met een 
hogere categorie te laten samen rijden.  Desalniettemin kan de pistecommissie van Belgian Cycling beslissen 
om toch een BK toe te wijzen ondanks een te klein aantal deelnemers. 

 
 



 

 

 
 

 

 
Heren 

Elite/U23 
Dames 

Elite/U23 
 

Dames 
Open 

Heren U17 U15 (M/J) 

Afvalling 6 6     

Ind. Achtervolg 4 4     
Puntenkoers 6 6     

Scratch 6 6     
Keirin 5 5     

Omnium 6 6    - 
       

Madison 4 -  4 4  
 
Materiaal  
 
U17 (H/D) : 
 
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 U15 (asp) en U17 (nieuw) : 

Aspiranten U15 → 5m93 
Nieuwelingen U17 → 6m94 
 
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 aspiranten M+J en U17 M+J, daar worden deze 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 et bevestiging BK 
 
Iedere renner die aan de Belgische Pistekampioenschappen van 5-6 februari 2022 wil deelnemen dient zich 
voor woensdag 2 februari 2022 (19u), in te schrijven 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 

http://www.belgiantrackcycling.be/


 

 

 
 

 

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  : 
 
Afmeldingen voor dit BK kunnen 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, Afmelden voor een 

specifieke wedstrijd op 5 en 6 februari 2022 zelf zal dus niet meer mogelijk zijn. 

 
Reglementen tijdens het BK van 5 en 6 februari 2022 :  

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 

1. Hebben enkel toegang tot het rennerskwartier op het middenplein : 
◙ de deelnemende renners  
◙ geaccrediteerde personen dienen hun accreditatie zichtbaar te dragen 
◙ geaccrediteerde personen van de organisatie, de jury, de medische diensten, vertegenwoordigers 
van de pers of personen die door de organisatie of Belgian Cycling toegelaten zijn. 

https://www.belgiantrackcycling.be/in-uitschrijvingen


 

 

 
 

 

2. Hebben geen toegang : kinderen, personen zonder officiële functie, dieren 
3. Het nuttigen van alcoholische dranken is in het rennerskwartier verboden 
4. Een renner waarvan de begeleider zich in het rennerskwartier bevindt zonder accreditatie (= 

polsbandje) en die deze zone weigert te verlaten, kan van verdere deelname worden uitgesloten. 
 
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 WEM verreden op 5 en 6 februari 2022. 
 
Covidmaatregelen 
De pistemeetings 2021-2022 gaan uitsluitend door als een Covid-Save-Ticket-event 
Kom je naar één van onze pistemeetings in het Wielercentrum Eddy Merckx te Gent? Breng dan je 
identiteitskaart en een geldig Covid Safe Ticket mee. Dit geldt voor alle medewerkers, deelnemers en 
bezoekers. Voor gebruik van COVID-certificaten als Covid Safe Ticket (CST) gelden deze regels: 

• voor vaccinatiecertificaten: volledige vaccinatie (u wordt als volledig gevaccineerd beschouwd 14 
dagen na uw laatste prik van uw basisvaccinatie) 

• voor herstelcertificaten: positieve PCR-test tussen 11 en 180 dagen geleden 

• voor testcertificaten: negatieve PCR-test (NAAT-test) met staalafname maximum 48 uur geleden of 
negatieve RAT-test (snelle antigenentest) met staalafname maximum 24 uur geleden. In het geval 
van een testcertificaat is het certificaat geldig tot het einde van de kalenderdag waarop het certificaat 
vervalt. 

 
Minderjarigen jonger dan 12 jaar en 2 maanden hebben geen Covid Safe Ticket (CST) nodig.   
Meer info vind je op www.belgiancycling.be  en  www.belgiantrackcycling.be/covid-safe  
HET DRAGEN VAN MONDMASKER IS VERPLICHT, OOK VOOR RENNERS, TENZIJ TIJDENS DE 
WEDSTRIJD EN OP DE ROLLEN. 
 
Om ervoor te zorgen dat we pistemeetings kunnen blijven organiseren dienen we volgende bijkomende 
maatregels in te voeren: 
De begeleiders kunnen enkel nog plaats nemen in de tribune (niet op de eerste rij) of in de cafetaria mits te 
voldoen aan de voorwaarden. 
In de rode zones rond de piste is niemand meer toegelaten. 
In de tribune is de eerste rij met zitplaatsen tegen de piste niet meer toegelaten te gebruiken. 

 
 
 
Het definitieve programma zal op www.belgiantrackcycling.be gepubliceerd worden de dag 
na het afsluiten van de inschrijvingen. 
 
 
 
 

http://www.belgiancycling.be/
http://www.belgiantrackcycling.be/covid-safe
http://www.belgiantrackcycling.be/


 

 

 
 

 

 

ZATERDAG 5 FEBRUARI 2022 
 

De renners wordt gevraagd minimum 60 minuten voor het voorziene startuur van de 
wedstrijd waaraan ze deelnemen aanwezig te zijn. 

 
PROGRAMMA DAG 1 

 

Heren Elite/U23 Dames Elite/U23   U15 (M/J) 

Scratch Scratch   Omnium 

Puntenkoers Puntenkoers    

Afvalling Afvalling    

Madison     

 
ZONDAG 6 FEBRUARI 2022 

 
De renners wordt gevraagd minimum 60 minuten voor het voorziene startuur van de 
wedstrijd waaraan ze deelnemen aanwezig te zijn. 

 
PROGRAMMA DAG 2 

 
 

Heren Elite/U23 Dames Elite/U23 Dames Open Heren U17  

Keirin Keirin    

Ind. Achtervolg Ind. Achtervolg    

  Madison Madison  

Omnium Omnium    

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
SPECIFIEK REGLEMENT OMNIUM 
 
De Belgische Pistekampioenschappen omnium 2021-2022 worden enkel verreden wanneer een minimum 
aantal renners per wedstrijd ingeschreven is.  Hieronder een overzicht van het min. aantal deelnemers dat 
vereist is om een BK te laten verrijden.  Indien het aantal deelnemers niet voldoet aan het vereiste minimum 
kan besloten worden om de wedstrijd toch te laten doorgaan echter zonder dat er een trui van Belgische 
Kampioen en bijhorende medailles wordt uitgereikt.  Er kan ook besloten worden om een categorie met een 
hogere categorie te laten samen rijden.  Desalniettemin kan de pistecommissie van Belgian Cycling 
beslissen om toch een BK toe te wijzen ondanks een te klein aantal deelnemers. 
 

   
Heren 

Elite/U23  
Dames 

Elite/U23  
 U15 (M/J) 

Omnium   6 6  - 
 

 
Het omnium voor Elite (D/H) is een unieke competitie die uit 4 wedstrijden bestaat die met maximum 24 
renners worden verreden op één dag in de volgorde zoals hierna vermeld :                                                
(Omnium U15 = specifiek programma) 

 
1. Scratch  
10 km voor de Heren Elite  
7.5 km voor de Dames Elite   
 
2. Tempowedstrijd 
10 km voor de Heren Elite 
7.5 km voor de Dames Elite 
 
3. Afvalling  
 
4.Puntenkoers  
25 km voor de Heren Elite 
20 km voor de Dames Elite 

 
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 ballustrade 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). 

 


