
Wedstrijdreglement Limburgs 
kampioenschap surplacen 2022 
voor -14 jarigen 
1. Algemeen 
• Het Limburgs kampioenschap surplacen vindt plaats op zondag 11 september 2022 op het Kolonel 
Dussartplein in Hasselt. Het is een initiatief dat kadert in de activiteiten die door stad Hasselt 
georganiseerd woden naar aanleiding van 'autoloze zondag'  
• De wedstrijd staat open voor iedereen tot 14 jaar. 
• Elke deelnemer legt individueel een afstand af van 5 meter in een zo lang mogelijke tijd. 
• Deelnemers worden ingedeeld in vier categorieën, de indeling per categorie gebeurt op basis van 
de datum van het kampioenschap:  
o Kinderen tot 8 jaar (geboren voor 11/09/2014) 
o Kinderen van 8 tot 10 jaar (geboren tussen 12/09/2014 en 11/09/2012) 
o Kinderen van 10 tot 12 jaar (geboren tussen 12/09/2012 en 11/09/2010) 
o Kinderen van 12 tot 14 jaar (geboren tussen 12/09/2010 en 11/09/2008) 
• De deelnemer die de langste tijd rijdt over een afstand van 5 meter in zijn categorie, wordt tot 
Limburgs kampioen 2022 uitgeroepen. 
• Indien u vragen heeft over het kampioenschap, kan u zich richten tot Fietsbieb Limburg: 
limburg@fietsbieb.be 
• De wedstrijd start om 12 uur en eindigt om 16 uur. 
• De organisatie behoudt zich het recht het kampioenschap af te gelasten op grond van extreme 
weersomstandigheden, andere calamiteiten of corona-maatregelen, waarbij het evenement 
redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. 

 
2. Deelnemen 
• Ter plaatse inschrijven is mogelijk bij de daartoe voorziene balie. 
• Bij inschrijving vragen we: 
o voornaam en naam van het kind dat deelneemt, geboortedatum en woonplaats, 
o voornaam en naam, mailadres en gsm-nummer van de ouder of voogd. 
• Elke deelnemer verklaart zich bij inschrijving op de hoogte van en akkoord met dit 
wedstrijdreglement. 
• Deelnemen is gratis. Elke deelnemer kan maar één keer inschrijven. Er zijn twee pogingen mogelijk 
per deelname. De beste tijd (langste) van de twee pogingen telt mee. 
• De deelnemer verklaart dat hij deelneemt in goede gezondheid en deelneemt op eigen 
verantwoordelijkheid. Een fietshelm wordt sterk aanbevolen. 
• Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. 
voor promotionele doeleinden van het kampioenschap zonder daarvoor vergoeding te claimen. 
Indien u dit niet wenst, maakt u dit vooraf duidelijk kenbaar aan de organisatie. 

 
3. Materiaal 
• De fietsen voor het kampioenschap worden voorzien door de Fietsbieb. Per leeftijdscategorie 
wordt een fiets op maat voorzien voor jongens en meisjes. 
• De fietsen hebben geen steunwieltjes. 
• Het gebruik van de fietssteun is niet toegelaten. 
• Gebruik van de eigen fiets is niet toegelaten. 
• Er wordt geen mogelijkheid voorzien om zich om te kleden. 
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4. Wedstrijd 
• De deelnemer volgt de aanwijzingen van de organisatie en begeleiding op. 
• Enkel de deelnemers komen in de wedstrijdzone. Ouders, begeleiders en supporters blijven langs 
de kant. 
• De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren indien dit noodzakelijk wordt 
geacht. 
• Van iedere deelnemer wordt verwacht geen opzettelijke schade toe te brengen aan de fietsen of 
het ander materiaal. 
• Het plezier primeert. De organisatie en vrijwilligers die namens de organisatie werkzaam zijn, 
worden met het nodige respect behandeld. 
• Na inschrijving wacht de deelnemer met inachtname van de afstandsregels tot het zijn of haar 
beurt is. De organisatie geeft aan wie aan de beurt is. 
• Het wedstrijdvak is 5 meter lang en 2 meter breed, de deelnemer rijdt individueel in dit vak, de tijd 
wordt gechronometreerd. 
• Na het startsein, worden beide voeten van de grond gehaald. 
• De deelnemer mag rechtstaan op de pedalen. 
• Beide wielen moeten voortdurend de grond raken, springen met de fiets is niet toegelaten. 
• Er mag enkel rechtdoor gereden worden, omdraaien en terugkeren mag niet. 
• De tijd begint te lopen als de deelnemer met het grondvlak van zijn voorwiel de startlijn van het 
wedstrijdvak raakt en overschrijdt. 
• De tijd wordt gestopt als de deelnemer met het grondvlak van zijn achterwiel de achterlijn van het 
wedstrijdvak raakt. 
• Indien het grondvlak van het wiel het aangeduide wedstrijdvak langs de zijkant overschrijdt, is de 
poging afgelopen zonder tijdsopname. 
• Indien er een voet of ander lichaamsdeel de grond raakt, is de poging afgelopen zonder 
tijdsopname. 
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 
• De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. 

 
5. Prijsuitreiking 
• De prijsuitreiking vindt plaats om 16.30 uur. 
• De winnaars in de vier categorieën worden uitgeroepen tot Limburgs kampioen surplacen 2022 en 
ontvangen een prijs. 
• De winnaars worden na afloop van alle wedstrijden opgebeld, met de vraag om zich aan te melden 
voor de prijsuitreiking. 

 


