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LUIK 1:  ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Dit luik (1) is een overzicht van de algemene regels van Parantee-Psylos waarvan jullie lid zijn. Het geldt 
voor alle sporttakken. De sportspecifieke regels vind je in luik 2 en 3. 
 
 
1 MISSIE 
 
Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, 
mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen 
doen. 
 
 
2 DEFINITIES RECREATIE EN COMPETITIE  

(zie ook intern reglement, hoofdstuk 12, pagina 22) 
 

2 .1.  RECREATIEVE SPORTACTIVITEITEN 
Deze sport -en beweegactiviteiten hebben:  

- een lagere instapvoorwaarde dan competitieve activiteiten; 
- geen classificatiesysteem; 
- mogelijks een competitief karakter door een eindscore, eindrangschikking, reglement en 

officials. 
 
2. 2.  COMPETITIEVE SPORTACTIVITEITEN 
Deze sportactiviteiten hebben per definitie: 

- een duidelijke eindscore; 
- een duidelijke eindrangschikking; 
- competities die volgens een officieel reglement worden ingericht; 
- een classificatiesysteem, indien dit voor de G-sporttak is uitgewerkt;  
- opgeleide officials die de wedstrijden leiden;  
- deelnemers die voldoen aan een vooraf bepaalde norm qua sportief niveau, in geval van 

internationale wedstrijden. 
 
3 DEELNAME AAN RECREATIEVE OF COMPETITIEVE SPORTACTIVITEITEN  

(zie ook intern reglement, hoofdstuk 2, pagina 6 & hoofdstuk 12, pagina 22) 
 
3. 1.  Door hun aansluiting of deelname aan de activiteiten en de werking van Parantee-Psylos en 
haar clubs aanvaarden alle clubs en hun leden, alsook de andere leden van de federatie de statuten, alle 
reglementen, de deontologische code en de algemene gedragscode van de sportfederatie en de 
bevoegdheid van de sportfederatie in sportieve, reglementaire, disciplinaire of tuchtrechtelijke, 
administratieve en juridische aangelegenheden. De clubs verbinden zich ertoe om hun leden op de 
hoogte te brengen van deze reglementen en deze ook op te leggen en af te dwingen. De reglementen en 
gedragscode van de sportfederatie zijn gepubliceerd op de website, inclusief het juridisch reglement. 
 
3. 2.  Deelname aan recreatieve sportactiviteiten. 
Om het recht te hebben deel te nemen aan de recreatieve sportactiviteiten van Parantee-Psylos, moet:  

- de actieve sporter lid zijn van Parantee-Psylos, tenzij de respectievelijke sportreglementen of 
deelnemingsvoorwaarden dit anders vermelden,  
- de club of de sporter de deelname aan de activiteit melden volgens de inschrijvings-procedure 
van die activiteit, en 
- het juiste deelnamegeld betaald worden. 
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3 .3.  Deelname aan competitieve sportactiviteiten. 
Om het recht te hebben deel te nemen aan de competitieve sportactiviteiten van Parantee-Psylos moet:  

- de actieve sporter een beperking hebben, tenzij de respectievelijke sportreglementen dit 
anders vermelden;  
- de actieve sporter lid zijn van Parantee-Psylos, tenzij de respectieve sportreglementen dit 
anders vermelden;  
- de club of de sporter de deelname aan de activiteit melden volgens de inschrijvings-procedure 
van die activiteit, en 
- het correcte deelnamegeld betaald worden. 

 
Voor de pure competities dient men ook volgende richtlijnen te respecteren – competitie  

- de actieve competitiesporter moet in het bezit zijn van een geldige nationale classificatie;  
- een sporter kan bij meerdere clubs aangesloten zijn maar mag tijdens eenzelfde seizoen niet 
uitkomen voor twee verschillende sportclubs (of sportteams) in eenzelfde reeks van een 
competitie;  
- een trainer mag niet gelijktijdig uitkomen voor twee verschillende sportclubs (of sportteams) 
in eenzelfde reeks van een competitie voor een bepaalde teamsport. 
 

3. 4.  Door hun deelname aan activiteiten van Parantee-Psylos gaan alle leden en andere 
belanghebbenden akkoord dat foto’s of bewegende beelden, genomen tijdens deze activiteiten, op de 
website of in publicaties van Parantee-Psylos of haar partnerorganisaties worden gebruikt. Als men 
hiermee niet akkoord gaat, kan dit gemeld worden aan het secretariaat van Parantee-Psylos via 
portretrecht (doc28). 
 
 
4 COMMISSIE EN COMPETITIE-MANAGEMENT 

 (zie ook intern reglement,  hoofdstuk7, pagina 16) 
 
Voor de eigen G-sporttakken installeert Parantee-Psylos een commissie, bevoegd om de recreatieve 
en/of competitieve activiteiten te helpen organiseren in samenwerking met de competitiemanager/ 
competitiemanagement. De commissie bestaat uit 1 sporttakverantwoordelijke per club die de sporttak 
aanbiedt. 
Parantee-Psylos duidt ook een competitiemanager/competitiemanagement aan, bevoegd om 
breedtesportactiviteiten te organiseren in overleg met de bevoegde medewerker van Parantee-Psylos.  
Meer info in de aparte handleiding commissie en competitiemanagement. 
 
 
5 CLASSIFICATIE (meer info in de aparte handleiding nationale classificatie) 
 
Parantee-Psylos coördineert de classificatie van competitiesporters met een fysieke, visuele of 
verstandelijke beperking in Vlaanderen, zowel van de eigen leden als van de leden van andere Vlaamse 
sportfederaties. 
 
Classificatie groepeert sporters in sportreeksen, volgens de impact van de beperking op de prestatie 
binnen de sporttak of sportdiscipline. Het classificatiesysteem draagt bij aan het waarborgen van 
eerlijke wedstrijdsport voor personen met een beperking omdat het vastlegt wie aan welke sporttak of 
–discipline mag meedoen in competitieverband. Het is een extra indeling bovenop die van gewicht, 
geslacht of leeftijd. Het zorgt er voor dat de invloed van de beperking in eenzelfde sportreeks zo 
gelijkwaardig mogelijk is.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.parantee-psylos.be/uploads/documents/SD01_PP_Doc28_Portretrecht.docx
https://www.parantee-psylos.be/uploads/documents/20170905_Parantee-Psylos_Handleiding-commissie-en-competitiemanagement-G-sporttak.pdf
https://www.parantee-psylos.be/situering-classificatie
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6 GEZOND SPORTEN (zie ook intern reglement, hoofdstuk 13, pagina 24) 
 
Gezond sporten staat gelijk aan sporten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier, meer 
bepaald in omstandigheden die in overeenstemming zijn met iemands fysiek, psychisch en sociaal 
welbevinden. 
  
Parantee-Psylos raadt elke sporter aan om de online vragenlijst op www.sportkeuring.be  in te vullen en 
rekening te houden met het daaropvolgende advies of een preventief sportmedisch onderzoek 
raadzaam is of niet. 
 
 

7 ETHISCH SPORTEN (zie ook intern reglement, hoofdstuk 13, pagina 25) 
 
De sportfederatie neemt actie zodat sporters alle kansen hebben om hun sport te beoefenen op een 
plezierige manier en in een veilige omgeving. Parantee-Psylos organiseert een laagdrempelig 
aanspreekpunt integriteit (API) voor haar clubs en leden en voert een integraal integriteitsbeleid 
(kwaliteit, preventie en reactie). Alle maatregelen hebben als doel om de bescherming van de fysieke, 
psychische en seksuele integriteit van personen continu te verbeteren, om risico’s te verkleinen en om 
incidenten te voorkomen en correct af te handelen.  
 
Parantee-Psylos beschikt over een algemene gedragscode opgesteld op basis van de geldende 
wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES). In de federatie 
is geen plaats voor seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag waardoor ook in de code bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de beschrijving van ongepast gedrag.  
 
 

8 ANTI-DOPING (zie ook intern reglement, hoofdstuk 13, pagina 26) 
 
Als Vlaamse sportfederatie is Parantee-Psylos fundamenteel tegen het gebruik van doping en andere 
prestatiebevorderende middelen in de sport. Parantee-Psylos voert een preventief en reactief 
antidopingbeleid in lijn met het antidopingdecreet en de Wereld Antidoping Code. We ondersteunen 
actief dopingpreventie, onder meer door onze sporters hieromtrent geregeld te informeren en te 
begeleiden. De federatie streeft naar een dopingvrije sport en werkt daarbij nauw samen met NADO 
Vlaanderen. Parantee-Psylos is lid van het Vlaams Sporttribunaal. 
 
Door hun deelname aan activiteiten van Parantee-Psylos geven alle leden, clubs en begeleiders aan 
dat ze gaan voor een dopingvrije sport volgens de bepalingen in het antidopingdecreet en de Wereld 
Antidoping Code (WADA-Code). 
 
De antidopingregels zijn van toepassing op begeleiders, sportverenigingen en op zo goed als elke 
sporter, ongeacht hun niveau of het feit of ze al dan niet deelnemen aan wedstrijden. Parantee-Psylos 
stelt een gids voor dopingvrije sportbeoefening ter beschikking van breedtesporters en elitesporters 
waarin de verplichtingen worden toegelicht. 
 
9 GESCHILLENCOMMISSIE EN BEROEPSCOMMISSIE  

(zie ook juridisch reglement, artikel 2, pagina 6) 
 

De Geschillencommissie is bevoegd voor kennisname van beroepen tegen beslissingen genomen door 
het competitiemanagement voor de sporttakken in eigen beheer van Parantee-Psylos vzw. In dat geval 
treedt de Geschillencommissie op als beroepsinstantie, die in laatste aanleg een uitspraak velt. 
 
  

http://www.sportkeuring.be/
https://www.parantee-psylos.be/goed-bestuur
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LUIK 2.1: WEDSTRIJDBEPALINGEN WEG  

Dit luik (2) is de vertaling van de internationale UCI-reglement en met bijzonder op het onderdeel :   

Part XVI: Para-cycling. Bij discussie geeft de Engelstalige versie op de UCI-website de doorslag. 

Het reglement is van toepassing bij alle Vlaamse wedstrijden georganiseerd door Parantee-Psylos/Cycling 

Vlaanderen.  

1. Definitie 

- Categorieën  

o H= ligfietsen 

o T= driewielers 

o C: tweewielers 

o B= tandems 

o VE= tweewielers 

o ASS= tweewielers 

Geslacht  sportklasse Type beperking  Type fiets 

mannen  MH1 Fysieke beperking  Handbike 

vrouwen  WH1 Fysieke beperking  Handbike 

mannen  MH2 Fysieke beperking  Handbike 

vrouwen  WH2 Fysieke beperking  Handbike 

mannen  MH3 Fysieke beperking  Handbike 

vrouwen  WH3 Fysieke beperking  Handbike 

mannen  MH4 Fysieke beperking  Handbike 

vrouwen  WH4 Fysieke beperking  Handbike 

mannen  MH5 Fysieke beperking  Handbike 

vrouwen  WH5 Fysieke beperking  Handbike 

mannen  MT1 Fysieke beperking  Driewieler 

vrouwen  WT1 Fysieke beperking  Driewieler 

mannen  MT2 Fysieke beperking  Driewieler 

vrouwen  WT2 Fysieke beperking  Driewieler 

mannen  MC1 Fysieke beperking  Driewieler 

vrouwen  WC1 Fysieke beperking  Driewieler 

mannen  MC2 Fysieke beperking  Tweewieler 

vrouwen  WC2 Fysieke beperking  Tweewieler 

mannen  MC3 Fysieke beperking  Tweewieler 

vrouwen  WC3 Fysieke beperking  Tweewieler 

mannen  MC4 Fysieke beperking  Tweewieler 

vrouwen  WC4 Fysieke beperking  Tweewieler 

mannen  MC5 Fysieke beperking  Tweewieler 

vrouwen  WC5 Fysieke beperking  Tweewieler 

mannen  MB Visuele beperking  Tandem 

vrouwen  WB Visuele beperking  Tandem 

mannen  MVE Verstandelijke beperking  Tweewieler 

vrouwen  WVE Verstandelijke beperking  Tweewieler 

mannen  MASS Autisme  Tweewieler 

vrouwen  WASS Autisme  Tweewieler 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations
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- Ligfiets 
De handbike heeft drie wielen en wordt uitsluitend aangedreven door de handen, de armen en 
het bovenlichaam. 
Alleen het voorste wiel mag aangedreven worden door middel van handgrepen en een ketting. 
Het voorste wiel mag een andere diameter hebben dan de achterste wielen. 
De handbike is bestuurbaar. 
De handbike heeft een goed werkend remsysteem. 
De handbiker die zich in een liggende positie bevindt, moet een duidelijk zicht hebben: in 
‘koershouding’ moet de horizontale ooglijn boven de trapas komen. 
De handbiker die zich tijdens de wedstrijd in een liggende positie bevindt, moet op zijn helm of 
fiets een achteruitkijkspiegel hebben. 
Technische fiche: 
 Maximale lengte handbike:  250 centimeter  
 Maximale breedte handbike:  70 centimeter  
 Tandwielbeschermer van   180 graden  
De handbike moet voorzien zijn van een ‘safety bar’ of afstandshouder met volgende 
dimensies: 
Minimale diameter afstandshouder:   18 mm 
Afstand tussen band en afstandshouder:  15 mm (+/- 2mm) 
Afstand van grond tot hart van afstandshouder:  280 mm (+/- 10mm) 
De afstandshouder is alleen bij individuele tijdritten niet verplicht. In alle andere gevallen zal 
deze gecontroleerd worden tijdens de fietscontrole voor de start van de wedstrijd. 

 
- Driewieler 

De driewieler is een fiets met drie gelijke (even grote) wielen waarvan de diameter ligt tussen 55 
en 70 cm.  
Het voorwiel is bestuurbaar. 
Achterwielen wordt/ worden aangedreven door pedalen en een ketting. 
Het remsysteem dat aanwezig is op de achterste wielen moet gelijktijdig inwerken op beide 
wielen. 
Technische fiche: 

Maximale lengte driewieler: 200 cm 
Maximale breedte driewieler: 95 cm  
Breedte achteras:   60 tot 85 cm 

De driewieler moet voorzien zijn van een ‘safety bar’ of afstandshouder. De afstandshouders 
moet op dezelfde hoogte bevestigd worden als de as van de achterwielen. De dimensies van de 
afstandshouder zijn dezelfde als de afstandshouder bij de handbike ‘zie boven’. 
 

- Tandem  
De tandem is een fiets voor twee renners met twee wielen van gelijke diameter die voldoet 
aan de algemene fabricatienormen voor fietsen.  
De voorste renner, de piloot, moet het voorwiel kunnen besturen. De achterste renner is de 
blinde of slechtziende atleet. Hij/zij is de renner die het rugnummer draagt. 
Beide renners kijken naar voor en nemen een traditionele fietshouding aan.  
Het achterwiel wordt door beide renners samen aangedreven door middel van pedalen die 
inwerken op een ketting. 
Technische fiche: 

Maximale lengte tandem:  270 cm 
Maximale breedte tandem:  50 cm 
Maximale diameter wielen:  70cm 

 
- Tweewielers  

Een renner met een prothese boven de knie mag een steun gebruiken voor de dij op 
voorwaarde dat deze (omwille van veiligheidsredenen) niet bevestigd is aan de fiets. De steun 
mag over niet meer dan 10 cm gesloten zijn. 
Het is niet toegestaan om systemen te gebruiken die de dij fixeren. 
De tweewielers respecteren dezelfde normen als in het traditionele wielrennen. 
Technische fiche: 

Maximale lengte tweewieler:  185 cm 
Maximale breedte tweewieler:  50 cm 
Maximale diameter wielen:  70cm 
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LUIK 3.1: ORGANISATIEBEPALINGEN WEG 

In dit luik (3) vind je de regels met betrekking tot de praktische organisatie van de recreatieve competitie (G-

wegcriterium) en competitie (Open Kampioenschap van Vlaanderen en Belgisch Kampioenschap). Deze regels 

zijn complementair aan de vertaalde UCI-reglement in luik 2. 

1. INRICHTING G-CIRCUIT 

1.1. De recreatieve competitie en competitie worden gecoördineerd door Parantee-Psylos vzw in 

samenwerking met Cycling Vlaanderen. Deze worden betwist volgens het goedgekeurd 

sporttechnisch regelement (zie deel wedstrijdbepalingen), dat gebaseerd is op het reglement van 

UCI, en de organisatiebepalingen. Voor elke wedstrijd wordt er gebruik gemaakt van het Mylaps 

tijdsregistratiesysteem. Aan het einde van het seizoen worden het competitieverloop en het 

reglement geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

2. DEELNAME AAN HET G-CIRCUIT 

2.1. Wedstrijddata 
De wedstrijddata van het seizoen worden op uiterlijk 30 december gepubliceerd op de website 

van Parantee-Psylos en per mail doorgestuurd naar alle sporttakverantwoordelijken, alle G-

renners die aangesloten zijn bij Parantee-Psylos of Cycling Vlaanderen en/of deelnamen aan 

voorafgaande seizoen. 

2.2. Rechtmatige deelname 
• G-wegcriterium 

Alle G-renners kunnen deelnemen aan een wedstrijd van het G-wegcriterium. Dat wil zeggen dat 

classificatie geen vereist is. Renners moeten 8 jaar worden in het jaar waarin de eerste wedstrijd 

van dat seizoen zal plaatsvinden. 

 

• Open Kampioenschap van Vlaanderen en Belgisch Kampioenschap  

Alle G-renners met een geldige UCI licentie kunnen deelnemen aan een wedstrijd van Open 

Kampioenschap van Vlaanderen en het Belgisch Kampioenschap.  

De voorwaarden om een UCI licentie te verkrijgen zijn:  

- Renners moeten 17 jaar worden in het jaar waarin de eerste competitiewedstrijd van 

dat seizoen zal plaatsvinden;  

- Lid te zijn bij Parantee-Psylos, Cycling Vlaanderen, Ligue Handisport Francophone of 

La Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles;  

- In het bezit zijn van een geldige Nationale of Internationale classificatie. 
- Een classificatieaanvraag verloopt cfr. de classificatiehandleiding.  

 

2.3. Inschrijven  
Om te kunnen deelnemen aan de recreatieve competitie of competitie dienen de renners zich bij 

voorkeur online in te schrijven. De uitnodiging en inschrijfformulier verschijnen ten laatste 4 weken 

voor aanvang van de wedstrijd op de website van Parantee-Psylos.  

Het inschrijfformulier is in te vullen door de aanvragende renner en kan tot en met 4 dagen voor de 

wedstrijd. Ten laatste 2 dagen voor de wedstrijd verschijnen de startlijst en de detailbriefing 

online.  

Bij voorinschrijving bedraagt het inschrijvingsgeld 5 Euro. Ter plaatse inschrijven bedraagt het 

inschrijvingsgeld 10 Euro.  

 

Voor het G-wegcriterium vervalt het inschrijvingsgeld van zodra de renner aan de helft (afgrond 

naar beneden) van het aantal wedstrijden heeft deelgenomen.  

 

Om optimaal gebruik te maken van het Mylaps tijdsregistratiesysteem, dient elke renner gebruik te 

maken van een transponder. Deze worden gratis voorzien voor het G-wegcriterium, voor het 

Kampioenschap van Vlaanderen betaalt de renner 5 Euro huur per wedstrijd.  

 

 

https://www.parantee-psylos.be/classificatie
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2.4. Aanmelden 
De G-renner meldt zich aan het inschrijvingslokaal tussen 90-30 minuten voor de start van zijn/haar 
wedstrijd. De renner betaalt via Payconiq of cash, ondertekend zelf het wedstrijdblad en krijgt 
zijn/haar rugnummer voor het ganse G-wegcriterium of Open Kampioenschap van Vlaanderen.  
Aan het inschrijvingslokaal is de detailbriefing terug te vinden, alsook de gevraagde positionering 
van de rugnummer. Indien de renner in het bezit is van een eigen transponder, dan dient deze 
getoond te worden aan het inschrijvingslokaal.  

 

3. WEDSTRIJDVERLOOP 

3.1. Aanwezigheid 
De renners verzamelen max. 5’ voor de start aan de vertrekzone. De renners moeten de 

start afwachten met ten minste een voet aan de grond.  

3.2. Wedstrijdduur 
 

• G-wegcriterium 

Een wedstrijd duurt 40 tot 45 minuten. Na 20 minuten berekenen de officials het aantal 

rondes dat gereden moet worden in functie van de vooropgestelde tijdsduur. Dit kan echter 

iets meer of iets minder zijn. Indien een renner niet meer instaat is om binnen voorziene 

wedstrijdduur de laatste ronde af te leggen, dan wordt deze uit de wedstrijd genomen. Alle 

renners finishen van zodra de leider in de wedstrijd. Het is niet toegestaan om aan te 

sluiten bij een renner die zich in een andere ronde bevindt.  

• Open Kampioenschap van Vlaanderen en Belgisch Kampioenschap  

Een wedstrijd duurt 60 minuten + 1 ronde. Na 30 minuten berekenen de officials het aantal 

rondes dat gereden moet worden in functie van de vooropgestelde tijdsduur. Alle renners 

finishen van zodra de leider in de wedstrijd.  

3.3. Huldiging  
De prijsuitreiking zal zo spoedig mogelijk gebeuren na het einde van de wedstrijd. Er 

wordt gevraagd aan de renners om in de mate van het mogelijke, persoonlijk aanwezig te 

zijn. 

• G-wegcriterium 

  Alle renners krijgen een deelname medaille tijdens de gezamenlijke huldiging. 

• Open Kampioenschap van Vlaanderen en Belgisch Kampioenschap  

  Op elke wedstrijd zijn medailles voorzien voor de top 3 per sportklasse.  

  Op de laatste wedstrijd van het Kampioenschap vindt de algemene huldiging plaats. De 

winnaars van het Kampioenschap krijgen een beker met bijhorende trui.  

Het is geen verplichting om het daaropvolgende seizoen van start te gaan in deze trui, 

noch om deze te laten ontwerpen met eigen clubsponsors. Indien de renner in een eigen 

ontwerp wil aantreden dan vragen we om de richtlijnen te respecteren, alsook een ontwerp 

door te sturen naar de G-verantwoordelijke van Cycling Vlaanderen en de bevoegde 

medewerker van Parantee-Psylos. De trui kan en mag pas na hun goedkeuring in productie 

gaan.  
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4. WEDSTRIJDSYSTEEM 

4.1. Tijdsregistratie  
  Alle wedstrijden van Parantee-Psylos verlopen via een digitale tijdsregistratie (Mylaps) met 

bijhorende transponder voor de renner. Een manuele tijdopname zal (ook) gebeuren als dit 

nodig wordt geacht. De eindverantwoordelijkheid van het uiteindelijke wedstrijdresultaat ligt 

bij de officials. 

  In geval van aankomst in peloton krijgen alle renners van dit peloton dezelfde tijd toegekend.  

4.2. Toekenning rugnummers en helmkleur 
• G-wegritcriterium  

o Nummers 1-10 dames 

o Nummers 11-60 heren 

o Nummers 61-80 jeugd 

Geen specifieke helmkleur verplicht. 

• Open Kampioenschap van Vlaanderen 

Nummers ingevuld na alle aanvragen van de UCI licenties 

Sportklasse 
mannen  

Nummer Helmkleur 
Sportklasse 
vrouwen 

Nummer Helmkleur 

MH1   Groen  WH1   Oranje 

MH2   Blauw WH2   Geel 

MH3   Wit WH3   Wit 

MH4   Rood WH4   Rood 

MH5   Zwart WH5   Zwart 

MT1   Zwart WT1   Blauw 

MT2   Rood WT2   Wit 

MC1   Geel WC1   Geel 

MC2   Zwart WC2   Zwart 

MC3   Blauw WC3   Blauw 

MC4   Wit WC4   Wit 

MC5   Rood WC5   Rood 

MB   Rood WB   Wit 

MVE   Wit WVE   Wit 

MASS   Wit WASS   Wit 
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4.3 Programma 
Voorbeeld programma  

• G-wegcriterium 

10u30 – 11u30 Inschrijven voor alle G-renners  

11u30 – 12u00 Verkennen/opwarming omloop  

12u00 – 12u45 Wedstrijd G-wegcriterium 

12u45 – 13u00 Huldiging voor alle G-renners 

 

• Open Kampioenschap van Vlaanderen 

11u00 – 12u00 Inschrijven H&T, C&B 

12u00 – 12u30 Verkennen omloop - opwarming 

12u30 – 13u40 Wedstrijd H&T 

12u45 – 13u15 Inschrijven C&B 

13u40 – 14u00 verkennen omloop - opwarming  

14u00 – 15u10 Wedstrijd C&B 

15u20 – 15u35 Prijsuitreiking voor alle categorieën  

 

4.4. Wedstrijdresultaat en rangschikking  
• G-wegcriterium 

Na elke wedstijd wordt er een algemeen resultaat opgemaakt. Er wordt geen rangschikking bij 

gehouden. 

• Open Kampioenschap van Vlaanderen 

Na elke wedstrijd wordt er een algemeen resultaat opgemaakt en per sportklassen:  

▪ H= sportklasse 1 t.e.m. 5 voor mannen en vrouwen  

▪ T= sportklasse 1 t.e.m. 2 voor mannen en vrouwen 

▪ C: sportklasse 1 t.e.m. 5 voor mannen en vrouwen  

▪ B= sportklasse voor mannen en vrouwen 

▪ VE= sportklasse voor mannen en vrouwen 

▪ ASS= sportklasse voor mannen en vrouwen 

Er wordt een rangschikking bijgehouden per sportklasse en per geslacht. Deze wordt na elke 

competitiewedstrijd geüpdatet op basis van de puntentabel*. Wie binnen zijn sportklasse de 

meeste punten verzameld overheen alle wedstrijden van het Kampioenschap, die wint het 

Open Kampioenschap van Vlaanderen. Om in aanmerking te komen dient de renner minimaal 

aan de heft van de wedstrijden deel te nemen, inclusief een Belgisch Kampioenschap.  

De rangschikking wordt in de week volgend op de wedstrijd aangepast en gepubliceerd op de 

website van Parantee-Psylos. 
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In geval van gelijke stand:  

1) Bij een gelijke stand op het einde van het Kampioenschap zal het meeste aantal 

overwinningen doorslaggevend zijn. Vervolgens zal er eerst gekeken worden naar het 

aantal 2e plaatsen en indien nodig naar het aantal 3e plaatsen.  

2) Indien ook dit niet doorslaggevend is, dan is de uitslag van de laatste 

competitiewedstrijd waaraan (een van de) desbetreffende renners deelnam, 

doorslaggevend.   

 

4.5. Individuele begeleiding 
Enkel mogelijk bij wedstijden van het G-wegcriterium ter ondersteuning om het 

parcours zelfstandig af te werken. De fair play gedacht blijft steeds behouden, geen 

wedstrijdvervalsing.  

 

5. BELGISCH KAMPIOENSCHAP 

Op het BK worden de volgende medailles en truien voorzien per categorie:  

  
aantal deelnemers medaille trui titel 

1 1 0 0 

2 2 0 0 

3 3 1 1 

4 3 1 1 

5 3 1 1 

 

6. BETALINGEN 

Verschuldigde bedragen, van welke aard ook, dienen te worden overgeschreven op 
rekeningnummer BE74 0682 3627 0607 van Parantee-Psylos vzw, binnen de maand na de 
schriftelijke uitnodiging tot betalen (tenzij anders voorzien). 

 

7. OVERTREDINGEN 

• Een gedubbelde renners mag niet aansluiten bij renners die in één of meerdere rondes 

voor hem rijden.  

• Atleten met een foutieve helmkleur zullen geweigerd worden tot deelname     

• Bij verlies van de rugnummer, betaald de renners 5 Euro 

• Bij verlies van de leentransponder betaald de renner 30 Euro.  

• De renners die een valse start uitlokken worden naar de laatste plaats in de startorde 

verwezen. In geval van een valse start zal er een nieuwe oproepprocedure en op 

plaatsstelling gebeuren. 

• Het gebruik van radiocommunicatie of andere communicatiemiddelen op afstand met de 

renners is verboden. 
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8. ACCOMODATIE  

8.1 Parcours 
Elk parcours wordt gekeurd door officials van Parantee-Psylos of Cycling Vlaanderen op basis 

van het lastenboek. 

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en administratieve van toepassing zijnde richtlijnen 

en aan de voorzichtigheidsplicht van iedereen, moet de organisator erop toezien dat er op het 

parcours geen plaatsen of toestanden ontstaan die een bijzonder risico zouden vormen voor 

de veiligheid van de mensen (renners, begeleiders, officials, publiek, ...). 

Voor de wedstrijden waaraan driewielers en handbikers deelnemen wordt bijzondere 

aandacht besteed aan de toestand van het parcours en aan de bochten. 

De renners hebben de mogelijkheid om vooraf het parcours te verkennen. 15 minuten voor 

aanvang van de wedstrijden dient het parcours volledig vrij te zijn en hiertoe gecontroleerd 

worden. 

8. OPMERKINGEN 

 
Opmerkingen, feedback en suggesties, die geen directe betrekking hebben op het resultaat van een 
specifieke wedstrijd, kunnen op constructieve wijze en zonder speciale procedure steeds bij de 
competitiemanager, de manager officials, de bevoegde medewerker of het secretariaat van Parantee-
Psylos worden ingediend. Deze worden binnen redelijke termijn effectief besproken en teruggekoppeld 
met de indiener.  
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LUIK 2.2: WEDSTRIJDBEPALINGEN VELD 

Dit luik (2) gebaseerd op het Reglement van Cycling Vlaanderen voor Cyclocrosswedstrijden. 

Het reglement is van toepassing bij alle Vlaamse wedstrijden georganiseerd door Parantee-

Psylos/Cycling Vlaanderen.  

1. Definitie 

- Materiaalpost 

De materiaalpost is dat gedeelte van het parcours waar de renners mogen veranderen van 

wiel of fiets. De materiaalpost moet rechtlijnig zijn en mogen geen hindernissen bevatten. Niet 

dalend of op verharde ondergrond. Liefst op een plaats waar de snelheid niet hoog ligt. Een 

dubbele materiaalpost is niet verplicht. Eén enkele materiaalpost is toegelaten (midden van 

het parcours). De opbouw van de materiaalpost dient te gebeuren volgens artikel 5.1.032 en 

5.1.033 van het UCI-reglement. Individuele hogedrukreinigers zijn toegelaten. 

 

- Oproepzone 

Een verzamelstrook voor de renners afgebakend met nadar moet voorzien worden iets achter 

de startlijn. In de verzamelstrook stellen de renners zich op in een visgraatprofiel. Dit laat toe 

de renners naar voor te komen wanneer zij opgeroepen worden. Loodrecht op de startlijn 

dienen 8 stroken met een breedte van 75 cm en een lengte van 10 m. op de grond 

aangebracht te worden. 

 

- Parcours en hindernissen 

Het parcours moet gesloten zijn met een lengte van minimum 2,5 km en max. 3,5 km, waarvan 

90% berijdbaar moet zijn. Het parcours moet indien mogelijk over de ganse lengte 3 meter 

breed zijn en langs beide zijden afgebakend met paal en lint of nadar. Het parcours moet vrij 

zijn van gevaarlijke elementen (prikkeldraad/metalen paaltjes enz.). 

 

- Oversteekplaatsen  

De organisator moet minstens 2 oversteekplaatsen voorzien waar de toeschouwers het 

parcours kunnen dwarsen. De doorgangen dienen langs beide zijden te worden bewaakt. De 

organisator moet voldoende seingevers voorzien om de veiligheid van de renners en de 

toeschouwers te verzekeren tijdens de wedstrijden en de officiële trainingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/2020_REGLEMENT_VELD.pdf
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LUIK 3.2: ORGANISATIEBEPALINGEN VELD 

In dit luik vind je de regels met betrekking tot de praktische organisatie het G-veldritcriterium (1) en 

Belgisch Kampioenschap G-veldrijden (2). Deze regels zijn complementair aan de wedstrijdregels in 

luik 2. 

1. INRICHTING G-CIRCUIT 

Het G-veldritcriterium en het Belgisch Kampioenschap worden gecoördineerd door 

Parantee-Psylos vzw en worden betwist volgens het goedgekeurd sporttechnisch 

regelement (zie deel wedstrijdbepalingen), dat gebaseerd is op het reglement van 

Cycling Vlaanderen, en de organisatiebepalingen. Aan het einde van het seizoen 

worden het competitieverloop en het reglement geëvalueerd en waar nodig 

aangepast.  

2. DEELNAME AAN HET G-CIRCUIT 

2.1. Wedstrijddata 
De wedstrijddata van het seizoen worden op uiterlijk 15 juli gepubliceerd op de 

website van Parantee-Psylos en per mail doorgestuurd naar alle 

sporttakverantwoordelijken, alle G-renners die aangesloten zijn bij Parantee-Psylos of 

Cycling Vlaanderen en/of deelnamen aan voorafgaande seizoen. 

2.2. Rechtmatige deelname 
Alle G-renners kunnen deelnemen aan een wedstrijd van het G-veldritcriterium. Dat wil 

zeggen dat classificatie geen vereist is. Renners moeten 8 jaar worden in het jaar 

waarin de eerste wedstrijd van dat seizoen zal plaatsvinden. Voor deelname aan het 

Belgisch Kampioenshap dient de G-renner lid te zijn bij Parantee-Psylos, Cycling 

Vlaanderen, Ligue Handisport Francophone of La Fédération Cycliste Wallonie-

Bruxelles en te beschikken over een geldige Nationale classificatie.  

Een classificatieaanvraag verloopt cfr. de classificatiehandleiding.  

 

2.3. Inschrijven  
Om te kunnen deelnemen aan een wedstrijd van het G-veldritcriterium dienen de 
renners zich  bij voorkeur online in te schrijven. De uitnodiging en inschrijfformulier 
verschijnen ten laatste 4 weken voor aanvang van de wedstrijd op de website van 
Parantee-Psylos.  
Het inschrijfformulier is in te vullen door de aanvragende renner en kan tot en met 4 
dagen voor de wedstrijd. Ten laatste 2 dagen voor de wedstrijd verschijnen de 
startlijst en de detailbriefing online.  
Ter plaatse inschrijven is ook nog mogelijk: deze renners worden achteraan aan de 
startrij geplaatst. De inschrijvingsgeld voor één wedstijd bedraagt 5 euro.  
 
Voor het G-veldritcriterium vervalt het inschrijvingsgeld van zodra de renner aan de 
helft (afgrond naar beneden) van het aantal wedstrijden heeft deelgenomen.  

 
2.4. Aanmelden 

De G-renner meldt zich aan het inschrijvingslokaal tussen 90-30 minuten voor de start van 
zijn/haar wedstrijd. De renner betaalt via Payconiq of cash, ondertekend zelf het 
wedstrijdblad en krijgt zijn/haar rugnummer voor het ganse criterium. 
Elke renner krijgt 3 polsbandjes, 1 is voor de renners zelf en 2 voor de begeleiders in de 
materiaalpost/aankomstzone. 

 

 

 

https://www.parantee-psylos.be/classificatie
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3. WEDSTRIJDVERLOOP 

3.1 Aanwezigheid 
o Oproepzone 

De renners verzamelen max. 5’ voor de start in de oproepzone. De renners moeten de start 

afwachten met ten minste een voet aan de grond.  

o Vertrekzone  

De renners worden uit de oproepzone volgens startopstelling afgeroepen door de 

omroeper om zich te melden aan de  

o Startopstelling  

Deze wordt gemaakt op basis van lottrekking. 

Indien een renner zich niet tijdig heeft gemeld, dat moet hij/zij achteraan plaatsnemen. 

o Wedstrijdduur 

Een G-veldrit duurt 30 tot 40 minuten. Na 1 gereden ronde berekenen de officials het 

aantal rondes dat gereden moet worden in functie van de vooropgestelde tijdsduur. 

Dit kan echter iets meer of iets minder zijn. Indien een renner niet meer instaat is om 

binnen voorziene wedstrijdduur de laatste ronde af te leggen, dan wordt deze uit de 

wedstrijd genomen. Alle renners finishen van zodra de leider in de wedstrijd is 

gefinisht.  

o Hindernissen 

Hindernissen worden in overleg met de recreatiemanager besproken en indien nodig 

worden er in functie van de haalbaarheid voor alle G-renners een aanpassing aan het 

parcours aangevraagd aan de organisator.  

De renner is vrij om te kiezen voor de hindernis of de aanpassing.  

o Huldiging  

De prijsuitreiking zal zo spoedig mogelijk gebeuren na het einde van de 

wedstrijd. Er wordt gevraagd aan de renners om in de mate van het mogelijke, 

persoonlijk aanwezig te zijn.  

Er is een podium voor de top 3 bij de heren algemeen en een podium voor top 3 

bij de dames algemeen. Aansluitend krijgen ook alle andere renners een 

deelname medaille tijdens de gezamenlijke huldiging. 

4. WEDSTRIJDSYSTEEM 

4.1. Toekenning rugnummers  

• Nummers 1-10 dames 

• Nummers 11-60 heren 

• Nummers 61-80 jeugd 

4.2. Programma 
Zie een voorbeeld hieronder:  

10u30 – 11u30  Inschrijven voor alle G-renners  

11u30 – 12u00 

Verkennen/opwarming omloop (op een beperkt deeltje van het 

parcours) 

12u00 – 12u40 Wedstrijd G-veldritcriterium 

12u45 – 13u00 Huldiging voor alle G-renners 
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4.3. Wedstrijdresultaat 
Na elke wedstijd wordt er een algemeen resultaat opgemaakt. 

4.4. Individuele begeleiding 
Ter ondersteuning om het parcours zelfstandig af te werken. De fair play 

gedacht blijft steeds behouden, geen wedstrijdvervalsing.  

5. VLAAMS- EN BELGISCH KAMPIOENSCHAP 

 Er zijn truien voorzien in de klassen VE en ASS bij de mannen en vrouwen  

6. BETALINGEN 

Verschuldigde bedragen, van welke aard ook, dienen te worden overgeschreven op 
rekeningnummer BE74 0682 3627 0607 van Parantee-Psylos vzw, binnen de maand na de 
schriftelijke uitnodiging tot betalen (tenzij anders voorzien). 

7. OVERTREDINGEN 

• Een renner mag enkel de wisselstrook voor het veranderen van materiaal inslaan 

voor het veranderen van fiets of wiel of om mechanische bijstand te krijgen. 

Indien een renner de wisselstrook neemt voor een andere reden zullen de 

officials een beslissing nemen en deze is definitief. De materiaalwissel dient te 

gebeuren binnen de beperking van de materiaalwisselstrook en op hetzelfde 

punt. De renner die het einde van de materiaalpost voorbijreed moet voortrijden 

tot de volgende post om van fiets of wiel te wisselen. De renner die zich nog in 

de wedstrijdstrook bevindt mag de wisselstrook vervoegen, op voorwaarde dat 

hij rechtsomkeer maakt in de wedstrijdstrook en de andere strook binnenrijdt bij 

het begin ervan zonder zijn tegenstrevers te hinderen. Het verwisselen van wiel 

of fiets tussen renners is verboden. 

• De renners die een valse start uitlokken worden naar de laatste plaats in de 

startorde verwezen. In geval van een valse start zal er een nieuwe 

oproepprocedure en op plaatsstelling gebeuren. 

• Het gebruik van fatbikes is niet toegestaan, enkel crossfietsen en 

mountainbikes. 

• Tijdens de wedstrijd mogen geen drinkbussen meegenomen worden, tenzij 

warmer dan 20 °C. Drinkbussen mogen niet aangenomen worden. Ook geen 

bevoorrading toegestaan in de materiaalpost tenzij anders gecommuniceerd 

door recreatiemanager of officials.  

• Het gebruik van radiocommunicatie of andere communicatiemiddelen op 

afstand met de renners is verboden. 

 

8. OPMERKINGEN 

 
Opmerkingen, feedback en suggesties, die geen directe betrekking hebben op het resultaat van een 
specifieke wedstrijd, kunnen op constructieve wijze en zonder speciale procedure steeds bij de 
competitiemanager, de manager officials, de bevoegde medewerker of het secretariaat van Parantee-
Psylos worden ingediend. Deze worden binnen redelijke termijn effectief besproken en teruggekoppeld 
met de indiener.  
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Recreatiemanager 
  

 Peter Bastiaensen    

 T.: 0477 34 16 13 

 peter.bastiaensen@skynet.be 

 
 

Competitiemanager  
  

Jeremy Bormans     

 jeremybormans@hotmail.be 

 
 
 
Medewerker Parantee-Psylos 

 
 Bas Van Dycke 

 T.: 09 243 11 78 

 bas.vandycke@parantee-psylos.be 
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BIJLAGE 1. Toekenning punten Open Kampioenschap van Vlaanderen 

Positie in de wedstrijd Aantal punten toegekend 

1 200 

2 185 

3 170 

4 165 

5 160 

6 157 

7 154 

8 152 

9 150 

10 140 

11 135 

12 131 

13 128 

14 125 

15 122 

16 119 

17 116 

18 113 

19 110 

20 100 

21 97 

22 94 

23 91 

24 88 

25 85 

26 82 

27 79 

28 75 

29 72 

30 69 

31 66 

32 64 

33 62 

34 60 

35 58 

36 56 

37 54 

38 52 

39 50 

40 48 

41 46 

42 44 

43 42 

44 40 

45 38 

46 36 

47 34 

48 32 

49 30 

50 28 

 

 

 

 



20/20 

 

 

BIJLAGE 2.  Specificaties trui Open Kampioenschap van Vlaanderen  

1. Kleur trui 

• De Kampioen van Vlaanderen dient met een witte trui te rijden. 

2. Verticale lijnen 

• 1 zwarte lijn rechts (breedte: 2,5cm) 

• 1 gele lijn links (breedte: 2,5cm) 

• Scheiding tussen beide lijnen = 5cm 

• à Achterzijde: zelfde principe 

3. Logo Cycling Vlaanderen & Parantee-Psylos 

• Vermelding vierkant logo Cycling Vlaanderen op linkerarm (9cm x 9cm)  

• Vermelding vierkant logo Parantee-Psylos op rechterarm (9cm x 9cm) 

4. Vermelding Kampioen van Vlaanderen & Parantee-Psylos 

• Vierkant (5cm x 5cm) op linkerborst met vermelding ‘Kampioen van Vlaanderen’. Zie 
template voor voorbeeld. 

• Vierkant (5cm x 5cm) op linkerborst met vermelding ‘Parantee-Psylos’. Zie template voor 
voorbeeld. 

5. Logo’s partners/sponsors club 

• De logo’s van sponsors mogen links en rechts van de verticale lijnen geplaatst worden. Op 
de borst mag eveneens een ruimte voorzien worden om de eigen/club partners/sponsors 
te vermelden. 

6. Kleuren  

• Cycling Vlaanderen: 

o Zwart: RGB 3-10-2 / CMYK 30-30-30-100 / # HEXA 0A0203 / PANTONE BLACK 
o Geel: RGB 235-239-32 / CMYK 13-0-94-0 / # HEXA EBEF20 / PANTONE YELLOW 12C 

• Parantee-Psylos: 

o Blauw: RGB 0/77/113 CMYK 82-27-0-58 / # HEXA 004D71 / PANTONE 3025C 
o Rood: RGB 245/51/63 CMYK 0/88/67/0 # HEXA F5333F / PANTONE RED 032C 

 
 


