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KBWB. 101.11 Selecties K.B.W.B. 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.
De redenen die op wettige wijze kunnen worden ingeroepen zijn: belangrijke familiale gebeurtenissen
(overlijden, geboorte,...) en werk- of schoolomstandigheden (een bewijs is telkens genoodzaakt). Op
enkele uitzonderingen na, zullen getuigschriften van korte duur voor ziekte of blessure een
automatische weigering van de start gedurende 8 competitiedagen niet kunnen verhinderen.
Iedere renner die niet deelneemt aan een Belgisch Kampioenschap waarvoor hij geselecteerd werd
en die geen “geldige” reden kan opgeven, zal niet in aanmerking komen voor een selectie voor het
Europees en Wereldkampioenschap, noch voor de Olympische Spelen.
Selectiecriteria
De renners elites M/C en dames elite/jeugd zijn automatisch geselecteerd voor de Belgische
Kampioenschappen van hun categorie op de weg.

KBWB 112.6 Renner die afziet van deelname aan het Provinciaal Kampioenschap of iedere andere
wedstrijd waarvoor hij door de provinciale sportcommissie werd aangeduid.
Sanctie : 7 volgende dagen : verbod om aan wedstrijden deel te nemen
Ondanks het verbod toch deelnemen aan een wedstrijd
Sanctie: Uitsluiting uit de wedstrijd en 14 dagen schorsing, boete van 15€ en terugstorten aan de HdR
van de eventueel gewonnen prijzen.

Renner die afziet van deelname aan een verplichte wedstrijd, Belgisch Kampioenschap of iedere
andere wedstrijd waarvoor hij reglementair door de Federatie werd aangeduid of geselecteerd.
Sanctie : Verbod tot deelname gedurende een periode van 9 dagen (incl. de dag van de wedstrijd
waarvoor hij geselecteerd werd) aan een wedstrijd in de discipline van betreffende wedstrijd.
Bij overtreding van deze sanctie : 15€ boete, 14 dagen schorsing en terugstorten van eventueel
gewonnen prijzen.

KBWB 112.36 : Renner die afziet van deelname aan een verplichte wedstrijd of aan een wedstrijd
waarvoor hij reglementair geselecteerd werd door de federatie.
9 dagen schorsing, de dag van de wedstrijd inbegrepen
Bij overtreding van deze sanctie: 12,50 EUR, 14 dagen schorsing en teruggave eventueel gewonnen
prijzen

KBWB 112.37 Renner Aspirant/Nieuweling/Junior die geselecteerd is voor een Belgisch
kampioenschap en die de dag voordien aan een wedstrijd deelneemt : 12,50 EUR en 8 dagen
schorsing vanaf de dag volgend op het kampioenschap + schrapping uit de uitslag van de wedstrijd
waaraan hij deelnam de dag voor het kampioenschap en teruggave van de eventueel gewonnen
prijzen

