ANTIDOPINGCHARTER ORGANISATOREN
WIELERWEDSTRIJDEN & CLUBS-TEAMS –
PROCEDURE
De Antidopingcommissie van de KBWB heeft in nauw overleg met de federaties een antidopingcharter
opgesteld. Voor de renners is dit charter gelinkt aan de vergunningsaanvraag. Om het toepassingsgebied
van dit charter nog verder te verruimen werd het ook gekoppeld aan de clubaansluiting zodat het charter
uitgebreid wordt naar de Belgische organisatoren van wedstrijden en de clubs en teams.
Voor de buitenlandse clubs/teams dienen de organisatoren van de interclubwedstrijden van de diverse
categorieën het charter bij de uitnodiging van de ploegen mee te sturen. De ploegen sturen vervolgens
het ondertekende document bij de bevestiging van hun deelname terug naar de organisator.
De organisator zal bij het versturen van het overzicht van de ingeschreven renners aan de commissarissen
melding maken van de buitenlandse teams die het antidopingcharter al dan niet ondertekend
teruggestuurd hebben.
De buitenlandse clubs die het ondertekende document niet tijdig aan de organisator terugbezorgd hebben
zullen dit uiterlijk bij de inschrijving voor de wedstrijd voorleggen.
Het document is beschikbaar op www.belgiancycling.be.
Procedure
1) De organisator verstuurt het te ondertekenen antidopingcharter samen met de uitnodiging aan
de buitenlandse clubs/ teams (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels).
2) De buitenlandse clubs/teams sturen het ondertekende charter naar de KBWB
(philippe.marien@belgiancycling.be).
3) De juryvoorzitter controleert bij de inschrijvingen de officiële inschrijvingsbulletins evenals de
buitenlandse clubs/teams die het antidopingcharter al dan niet ondertekend hebben. Het charter
dient jaarlijks door de clubs opnieuw ondertekend te worden. De KBWB (Ph. Mariën) zal online
(www.belgiancycling.be) een overzichtslijst bijhouden. A.h.v. deze overzichtslijst kunnen
organisatoren, clubs en commissarissen controleren of een club al dan niet voor het lopende jaar
het charter heeft onderschreven. De overzichtslijst zal de volgende informatie bevatten: naam
club/team, contactpersoon club/team, datum en desgevallend wedstrijd ondertekening charter,
datum boete voor het niet ondertekenen charter, datum betaling boete.
4) Buitenlandse clubs die het antidopingcharter niet ondertekenen krijgen de volgende sanctie
opgelegd:
- Een startverbod en een boete van 200,-€ opgelegd.
Hiervoor dient het KBWB-straffenbarema uitgebreid te worden:
Art. 112.45: Buitenlandse clubs/teams die het antidopingcharter van de KBWB niet ondertekenen:
-

Startverbod en boete van 200,-€.

