


Infosessie 
nationale wedstrijden 
G-wielrennen 2020



Programma
1. Voorstelling ‘nieuwe’ website Parantee-Psylos

2. Samenwerking met Cycling Vlaanderen

3. Recreatieve competitie versus competitie

4. Nationale kalender 2020

1. G-wegcriterium (recreatieve competitie)

2. Open Kampioenschap van Vlaanderen (competitie)

• Aanvraag UCI licentie

5. Inschrijfprocedure voor de wedstrijden



Nieuwe website 
Parantee-Psylos







Samenwerking 
Cycling Vlaanderen



• Wedstrijdvergunningen 
• Recreatieve competitie via “promotionele activiteit” (51 euro)
• competitie via “Gentlemen wedstrijd” (115 euro)

• UCI licenties 

• Opstart van de Vlaamse G-sport commissie
• Medewerker van Parantee-Psylos + Cycling Vlaanderen
• Competitiemanagers
• Renners uit de verschillende doelgroepen

• Bijscholing voor de commissarissen van Cycling 
Vlaanderen



Recreatieve competitie
versus
competitie



HHR Parantee-Psylos 
11.1. DEFINITIE PROMOTIONELE, RECREATIEVE EN COMPETITIEVE SPORTACTIVITEITEN

RECREATIEVE SPORTACTIVITEITEN

Bij deze activiteiten primeert deelname en beleving, ze hebben een lage

instapdrempel. Ze kunnen een wedstrijdkarakter hebben maar verlopen in dat geval

via een aangepast competitiereglement of zijn eerder beperkt in de tijd. Ze verlopen in

een flexibel of meer vrijblijvende sfeer.

COMPETITIEVE SPORTACTIVITEITEN

Deze sportactiviteiten hebben een wederkerig wedstrijdkarakter met een duidelijke

eindrangschikking. Winst of zich met elkaar meten is het belangrijkste doel. De

competities worden ingericht volgens een specifiek en officieel reglement en een

classificatiesysteem. Officials zien toe op de naleving van dat reglement. 

https://www.parantee-psylos.be/uploads/documents/20170620_Parantee-Psylos_Huishoudelijk-reglement.pdf


G-wegcriterium



G-wegcriterium 

Doel: 
• Deelname primeert + lage instapdrempel: iedereen kan deelnemen

• Wedstrijdkarakter: opmaak van een uitslag 

• Beperkt in de tijd: max. 40 minuten

• Aangepast competitiereglement: deelnemers met helft + 1 deelname belonen 
met een regelmatigheidsprijs 

• flexibel of meer vrijblijvende sfeer



Wedstrijden 

Overzichtspagina:

https://www.parantee-psylos.be/g-wegcriterium-2020

https://www.parantee-psylos.be/g-wegcriterium-2020


Wedstrijden 

Voorbeeld wedstrijddag: 

• 11u00 – 12u00: Inschrijven 

• 12u00 – 12u30: Verkennen omloop - opwarming 

• 12u30 – 13u15: Wedstrijd

• 13u25 – 13u40: Prijsuitreiking 



Wedstrijden

Aanmelden

Inschrijvingsgeld, tekenblad, vaste rugnummer voor 
ganse jaar (bij eerste deelname) & chip

Overschrijden finish

Chip wordt van de fiets gehaald door vrijwilliger(s)

Rugnummer bijhouden en hergebruiken bij volgende  
deelname aan het criterium

Wedstrijduitslag

15 min na de wedstrijd af te halen bij tijdopnemers

Online website Parantee-Psylos & Mylaps



Open Kampioenschap 
van Vlaanderen 



Open Kampioenschap van 
Vlaanderen 
Doel: 
• Wedstrijdkarakter: opmaak van een uitslag 

• Eindrangschikking: behouden van en klassement met bijhorende trui

• Winst + zich met elkaar meten: podium per categorie

• Specifiek en officieel reglement: bv. twee afzonderlijke reeksen 

• Classificatiesysteem: vereiste om te mogen deelnemen 



Wedstrijden 

Overzichtspagina:
https://www.parantee-psylos.be/open-kampioenschap-van-vlaanderen-2020

https://www.parantee-psylos.be/open-kampioenschap-van-vlaanderen-2020


Wedstrijden 

Voorbeeld wedstrijddag: 

• 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 



Wedstrijden

Aanmelden

Inschrijvingsgeld, tekenblad, vaste rugnummer voor 
ganse jaar (bij eerste deelname) & (eigen) 
chipnummer

Overschrijden finish

Rugnummer bijhouden en hergebruiken bij volgende  
deelname aan het Kampioenschap 

Wedstrijduitslag

15 min na de wedstrijd af te halen bij tijdopnemers

Online website Parantee-Psylos & Mylaps



Kampioenentrui OKvV

• Sinds wielerseizoen 2019

• Voorstel tot wijziging vanaf seizoen 2020:
• Deelname aan 5 wedstrijden inclusief een BK



Belgisch Kampioenschap

• Regel van de truien 



UCI licentie 2020

• Je bent lid van Parantee-Psylos vzw of Cycling 
Vlaanderen vzw (recreantenvergunning)

• Je hebt een geldige nationale of internationale 
classificatie.

• Je hebt effectief de intentie aan een 
competitiewedstrijd  (waar UCI-licentie verplicht is) 
deel te nemen.

• Je bent 17 jaar of ouder



UCI licentie 2020

• Aanvragen via GoogleForm Parantee-Psylos

• Groepeert sporters in sportklassen

• Voorwaarde om eerlijke competitie te hebben!

https://forms.gle/YrQHHxsdmBMi6Lx16


ProChip FLEX

Handleiding op de website van Parantee-Psylos

https://www.parantee-psylos.be/uploads/documents/Handleiding-ProChip-FLEX.pdf


Open Kampioenschap van  
Vlaanderen (10)

G-wegcriterium (10)

Wedstrijd Competitie Recreatieve competitie

Manager Vacant Recreatiemanager:
Peter Bastiaensen

ProChip FLEX Eigen chip Leenchip

Licentie UCI licentie 2020 /

Classificatie Verplicht nvt

Wedstrijduitslag x x

Eindklassement x /

Inschrijving Vooraf, €5
Daginschrijving €10

Vooraf, €5
Daginschrijving €10

Gratis vanaf deelname 5+1



Inschrijfprocedure 
voor de wedstrijden



Inschrijfprocedure
• Uitnodiging ten laatste 4 weken voor wedstrijd online

• Inschrijvingsformulier per wedstrijd via GoogleForm tot 4  dagen voor 
de wedstrijd!

Bijvoorbeeld:

• Wedstrijd op maandag, inschrijven kan tot donderdag

• Wedstrijd op dinsdag, inschrijven kan tot vrijdag

• Wedstrijd op woensdag, inschrijven kan tot zaterdag

• Wedstrijd op donderdag, inschrijven kan tot zondag

• Wedstrijd op vrijdag, inschrijven kan tot maandag

• Wedstrijd op zaterdag, inschrijven kan tot dinsdag

• Wedstrijd op zondag , inschrijven kan tot woensdag

➔ Detailbriefing en starterslijst ten laatste 2 dagen (48u) voor de wedstrijd
online



G-veldcriterium
2020-2021



Deelname 

• Recreatieve competitie

• Iedereen kan deelnemen 

• Wedstrijdduur: +- 30 min.



Timing 

• 15 mei: aanschrijven van veldritorganisatoren 

• 15 juni: afsluit van de kandidaatstelling

• 15 juli: publicatie kalender

➔ 8 wedstrijden van oktober tot februari


