
 

 

 

WIELRENNEN 

SELECTIEPROCEDURE  WB Wielrennen Oostende en Elzach, Europees Kampioenschap 

 

 

Selectieprocedure Belgische renners voor deelname WB Oostende (5-8 mei) en WB Elzach (12-15 mei, 

Europees Kampioenschap (25-29 mei) 

 

Voor renners die zich wensen te selecteren voor bovenstaande wedstrijden is de volgende 

procedure van toepassing: 

Artikel 16.20.005 van het UCI-reglement meldt dat er standaard 6 renners per klasse per event 

(tijdrit, wegrit) kunnen worden geselecteerd. 

Omwille van deze artikels is de deelname aan de tijdrit in Zolder op zondag 10 april verplicht in het 

kader van een faire selectie. De selectie gebeurt op basis van de snelste tijden op de tijdrit. Enkel 

renners met een elite- of beloftestatuut van het BPC zijn vrijgesteld van verplichte deelname aan 

deze tijdrit, maar zijn uiteraard welkom. 

- Selectie voor de tijdrit: de 6 snelste renners per klasse worden geselecteerd voor de tijdrit. In 

geval 1 of meerdere renners met een topsportstatuut (elite of belofte) in een bepaalde klasse 

deelnemen zijn deze per definitie geselecteerd en worden de resterende plaatsen ingevuld met 

de snelste renner(s) zonder topsportstatuut (elite of belofte). 

- Selectie voor de wegrit: de 6 snelste renners per klasse worden geselecteerd voor de wegrit. In 

geval 1 of meerdere renners met een topsportstatuut (elite of belofte) in een bepaalde klasse 

deelnemen zijn deze per definitie geselecteerd en worden de resterende plaatsen ingevuld 

met de snelste renner(s) zonder topsportstatuut (elite of belofte). 

 

Voor uiteindelijke selectie voor een van bovenstaande wedstrijden moet eveneens een minimale 

gemiddelde snelheid behaald worden op de tijdrit conform de bijlage. 

De deelname aan een van bovenstaande wedstrijden is op eigen kost (voor renners met 

tosportstatuut, (elite/belofte/talent) worden aparte afspraken gemaakt). Indien de deelname op 

eigen kost is, schrijft Parantee-Psylos enkel atleten in die een voorschotfactuur hebben betaald (zie 

bijlage). De procedure voor de inschrijving is als volgt: 

- Intentie van deelname melden tegen vrijdag 11 maart via het online inschrijvingsformulier met: 

https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/62y4WvLf4tdfKjpHlEH2Wm/50441ba5648f0c57faecd2acab772325/part-xvi-2021.02.08-modifications-r-glement-para-en-for-effect-2022.01.01.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0eV4p_ioTUkXASBONc5o38zZRQAeq8zk9JftVNDMBbcTxzg/viewform


 

o Bevestiging van deelname  

o Gewenste disciplines (tijdrit en/of wegrit) 

o Bevestiging van plaatsing op reservelijst (zie later) 

- Parantee-Psylos verstuurt jou vervolgens een factuur dat bestaat uit de volgende kost: 

o Entry fee per wedstrijd onder voorbehoud van effectieve fee (WB Oostende, WB 

Elzach, EK): 100€ (ongeacht of je enkel voor de wegrit, dan wel voor zowel tijdrit als 

wegrit bent geselecteerd). 

- Het bedrag moet op de rekening van Parantee-Psylos ontvangen zijn, ten laatste op vrijdag 18 

maart.  

 

De finale inschrijving gebeurt via Belgian Cycling op basis van: 

- Het ontvangen voorschot 

- De resultaten van de tijdrit in Zolder 

- Een correct en ingediend dossier voor de internationale classificatie indien nodig (zie later) 

 

De inschrijving voor elke van bovenstaande wedstrijd vindt steeds plaats op 12 april.  

 

Refund 

- Indien je niet geselecteerd bent en niet op de reservelijst wenst te staan ontvang je een 

refund van de entry fee. 

- Er is geen refund mogelijk als je op de reservelijst wil staan (zie hieronder). 

- Voor elke latere afmelding na maandag 11 april wordt geen refund voorzien  

 

Reservelijst 

- Er kunnen volgens artikel 16.20.006 van het UCI-reglement tot maximaal 6 reserverenners 

worden aangeduid over alle klassen heen. Een reserverenner kan alsnog starten indien een 

geselecteerde renner uitvalt in zijn klasse. 

- De prioriteit als reserverenner wordt gegevens op basis van de resultaten van de tijdrit. De 

best geplaatste renner krijgt de eerste prioriteit. De prioriteit wordt als volgt bepaald: 

o 1.Hoogste procentuele verschil met de minimale gemiddelde selectiesnelheid 

o 2.Maximaal 1 extra renner per klasse op de reservelijst 

- Houd rekening met: 

o De entry fee van 100€ die non-refundable is. Dit betekent dat als je aangeeft op de 

reservelijst te willen staan, je wordt ingeschreven en je deze kost per definitie betaalt. 

o Internationale classificatie: Indien je geen internationale classificatie hebt kan je deze 

enkel behalen als je het tijdslot van de classificatie van de geannuleerde renner 

inneemt. Een opvissing zonder internationale classificatie is niet mogelijk. 



 

o De classificatiedagen op maandag, dinsdag en woensdag van de week van de WB in 

functie van late selectie. Het engagement voor de reservelijst impliceert dat je je 

hiervoor sowieso kan vrijmaken, dit als teken van fair-play voor de renners die achter 

je staan op de reservelijst. 

- De volgorde van de reserves op de reservelijst zal ten laatste worden bekend gemaakt op 

maandag 11 april. 

 

Internationale classificatie 

- Het bezitten van een geldige internationale classificatie is een voorwaarde om te mogen 

deelnemen aan een WB en EK. 

- De masterlist van alle renners met een internationale classificatie vind je via deze link. 

Renners met status Review of Review ≤ 2022, of nieuwe renners (die verplicht al een 

nationale classificatie moeten hebben), moeten een classificatieaanvraag indienen, 

bestaande uit: 

o ID-kaart 

o Consent form  

o MDF PI voor renners met een fysieke beperking:  

▪ Laten invullen door de eigen huisarts of specialist 

▪ De MDF mag op het moment van de classificatie niet ouder zijn dan 12 

maanden 

▪ Medische bijlagen bijvoegen (zie pg. 2) 

▪ De MDF en alle medische bijlagen moeten in het Engels zijn opgesteld 

▪ Alle info moet duidelijk leesbaar zijn (bv. drukletters) 

▪ Wees volledig, de classificeerder houdt enkel rekening met info die in het 

dossier vermeld staat 

o MDF VI voor renners met een visuele beperking: afspraak maken bij de oogartsen 

van Parantee-Psylos via classificatie@parantee-psylos.be voor het invullen van dit 

document en het opstellen van de nodige bijlagen.  

o Adaptation application form (enkel igv materiaalaanpassingen die volgens het UCI-

reglement niet standaard toegelaten zijn) 

- Timing:  

o Je aanvraagdossier moet uiterlijk 8 weken voorafgaand de (eerste) 

wedstrijd/classificatie ingediend worden bij classificatie@parantee-psylos.be, dwz 

WB Oostende deadline 10/03, WB Elzach deadline 17/03 en EK deadline 30/03. Het 

kan dus zijn dat je dossier al binnen moet zijn voordat je zeker bent van selectie & 

deelname.  

o Het samenstellen van een dossier neemt tijd in beslag, begin er tijdig aan. 

https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/1JAvwmR07sKXHjFcQKqbGS/791f218a11fa29bc1524f9dee4346cd1/Rpt_ClassificationMasterList_2021_09_02.pdf
https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/kOKDLe7KAV3xTgQqJgl4h/628f6b2ce42850d9e1ac0ef68d33040a/2019.07-athlete-evaulation-consent-form.pdf
https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/4McENuVMXLmbVaO8OsXfl5/8dbce8c8af102516e03e8e6629407bb0/medical-diagnostic-form-pi.pdf
https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/6XwyekV0c3899ApPfMfVnC/e4669d2e4fc6ca19127275d99a06cad5/medical-diagnostic-form-vi.pdf
mailto:classificatie@parantee-psylos.be
https://www.uci.org/docs/default-source/imported-library/uciadaptationapplicationform_neutral.pdf?Status=Master&sfvrsn=a1cfb51d_6
mailto:classificatie@parantee-psylos.be


 

o De classificatiedagen vinden plaats voorafgaand de competitiedagen (momenteel 

nog niet gekend, meestal vanaf maandag, houd de website in de gaten) en UCI 

verwacht dat je al deze data vrijhoudt.   

o Het classificatieschema met de precieze datum & tijdstip van jouw classificatie 

wordt pas een tweetal weken voor de WB door UCI bekend gemaakt, wijzigingen 

aanvragen is niet mogelijk. 

o Enkel de geselecteerde renners worden opgeroepen voor de internationale 

classificatie. De reserverenners enkel indien ze alsnog een selectie bemachtigen. 

- De internationale classificatie is bindend en vervangt automatisch de nationale 

classificatie ook al zouden beide van elkaar verschillen. Dit betekent dat je volgens je 

internationale classificatie ook verder aan nationale wedstrijden deelneemt. 

 

Hotel 

Neem een kijkje via de UCI-website en klik door naar de website van de organisatie. Hier kan je 

rechtstreeks een hotelreservatie boeken indien je dit wenst. Voor renners met een elite- en 

beloftestatuut die deelnemen onder nationale vlag regelt BPC het hotel. 

Een hotelreservatie is niet verplicht, wel moeten we voor de ganse periode je verblijfsadres doorgeven 

aan UCI in functie van dopingcontrole (hotel, thuisadres, een combinatie). 

 

Contact 

Voor meer informatie over de selectieprocedure, kan je contact opnemen met 

steven.vanbeylen@parantee-psylos.be.  

 

Overzicht belangrijke deadlines 

o 10 maart: classificatiedossier WB Oostende 

o 11 maart: doorgeven intentie tot deelname WB Oostende, WB Elzach, EK 

o 17 maart: deadline classificatiedossier WB Elzach 

o 18 maart: deadline betaling entry fee(s) aan Parantee-Psylos 

o 30 maart: deadline classificatiedossier EK 

o 10 april: Doorgeven sportmedische geschiktheidsattest  

o 10 april: Selectietijdrit Zolder 

o 11 april: bekendmaking selecties + reservelijst 

o 11 april: deadline afmeldingen deelname en reservelijst 

o 12 april: officiële registratie deelname aan UCI 

o 02-04 mei: classificatiedata WB Oostende 

o 09-11 mei: classificatiedata WB Elzach 

o 22-24 mei: vermoedelijke classificatiedata EK 

 

https://www.uci.org/para-cycling-classification/1vput0Fkn6m1aDjfMXsApg
https://www.uci.org/discipline/para-cycling/24eju96onGN1Fo94jnlhZK?tab=calendar&discipline=PAR
mailto:steven.vanbeylen@parantee-psylos.be

