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TITEL 5 : VELDRIJDEN 
Reglementswijzigingen welke ingaan per 10.06.2021 

MEMO 
10.06.21 

          
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 1 : WEDSTRIJDBEPALINGEN VELDRIJDEN 

 
 
Deelname 

5.1.001 (…) 
Masters 
Alle renners ouder dan 35 jaar die houder zijn van een masterlicentie mogen 
deelnemen aan de UCI wereldkampioenschappen voor masters. De navolgende 
renners komen echter niet in aanmerking 
1. elke renner die tijdens het lopende seizoen deelnam aan UCI wereld-

kampioenschappen cyclo-cross, continentale kampioenschappen of UCI 
wereldbeker wedstrijden; 

2. elke renner die tijdens het lopende cyclo-cross seizoen lid was van een bij de 
UCI geregistreerde ploeg; 

3. elke renner met ten minste 100 punten in de individuele cyclocrossranglijst 
van de UCI gepubliceerd na de eerste UCI Wereldbekerwedstrijd cyclo-cross 
van het huidige cyclo-cross seizoen. 

(…) 
 

(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.06; 01.09.08; 16.06.14; 1.07.15; 7.06.16; 28.01.17; 
26.06.18; 21.06.19; 01.07.20; 10.06.21) 

 
Startlocatie 

5.1.020 Het startgedeelte moet plaatsvinden op stevige ondergrond, bij voorkeur op een 
verharde weg. En moet minimaal 150 m lang zijn en minimaal 6 m breed zijn. Het 
moet zo recht mogelijk zijn en mag geen afdaling zijn. De eerste versmalling of 
hindernis na het startgedeelte mag niet te abrupt zijn; alle renners moeten hier 
makkelijk samen kunnen passeren. De hoek van de eerste bocht moet groter zijn dan 
90 graden. Terugkerende bochten zijn niet toegestaan.  
 
Als het startgedeelte het finishgedeelte gebruikt of als er in het startgedeelte hekken 
worden gebruikt, dan moeten de hekken doorlopend en stevig met elkaar verbonden 
zijn. Er zijn geen openingen toegestaan. Een poortsysteem voor overstekende 
toeschouwers en officials kan worden geïnstalleerd, maar dan alleen na de finishlijn. 
Het gebruik van lichtgewicht hekken (bijv. plastic) voor het startgedeelte zijn 
verboden. De hekken moeten worden verzwaard zodat ze niet bewegen bij harde 
wind of wanneer ze worden blootgesteld aan druk van toeschouwers of andere 
krachten. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.08; 16.06.14; 7.06.16; 10.06.21) 

 
5.1.034 In een dubbele materiaalpost dient een watervoorziening te zijn, bedoeld voor de 

reiniging van het materiaal. 
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De watervoorziening van enkele materiaalposten moet in de onmiddellijke nabijheid 
zodanig voorzien zijn dat de mecaniciens niet het parcours hoeven over te steken om 
erbij te kunnen. 
Als een watertank of aansluitingen voor hogedrukreiniging voorzien zijn, dienen zij vrij 
beschikbaar te zijn. 
 
Bij UCI Wereldkampioenschappen en UCI Wereldbekerwedstrijden en Continentale 
kampioenschappen moet de organisator zorgen voor tien acht hogedrukreinigers in 
de materiaalpost. 
 
Persoonlijke hogedrukreinigers zijn verboden in een materiaalpost gebied tijdens de 
UCI-wereldkampioenschappen veldrijden, de UCI Wereldbeker veldrijden en de 
continentale kampioenschappen veldrijden. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 28.06.17; 10.06.21) 
 
Startprocedure volgorde 

5.1.042 Tenminste 10 minuten voor de start dienen de renners zich te verzamelen binnen de 
daarvoor bestemde oproepzone zoals omschreven in artikel 5.1.019. 
 
De renners moeten de start afwachten met tenminste één voet op de grond; degenen 
die hieraan niet voldoen worden teruggezet naar de laatste plaats in de startopstelling. 
 
De start wordt gegeven door de voorzitter van het college van commissarissen met  
een fluitje, een geluid of een lichtsysteem. In het geval van een geluids- of  
lichtsysteem, moet de start worden geactiveerd door de voorzitter van het college van  
commissarissen zelf en er is geen technische tussenpersoon toegestaan. 
 
De laatste seconden voor de start gaan niet gepaard met een progressief geluid of  
Enige progressieve lichtvolgorde. Bijvoorbeeld: 
- bij een geluidsinstallatie gaat het geluid van stil naar het startgeluid, er is geen piep  
of ander geluid dat aangeeft dat de start binnen enkele seconden komt; 
- in het geval van een lichtsysteem gaat het licht van rood naar groen, of van vorm uit  
naar aan maar zonder enige aankondiging wat aangeeft dat de start binnen enkele   
seconden komt. 
 
(gewijzigd per 01.10.02; 01.09.08; 10.06.21) 
 
Startvolgorde 

5.1.043 De startvolgorde bij wedstrijden wordt als volgt bepaald: 
 
A. UCI wereldkampioenschappen: 
1. De eerste 8 renners van de meest recente gepubliceerde UCI veldrit 

Wereldbeker klassement van het lopende seizoen. Voor de Beloften Vrouwen 
wedstrijd van het UCI Wereldkampioenschap, de eerste 8 rensters met de 
leeftijd 19-22 jaar van de Elite Vrouwen UCI veldrit Wereldbeker klassement. 

 
2.  Niet geklasseerde renners: ieder land bij toerbeurt (*). 
 
B. UCI Wereldbeker 
1. De eerste 8 24 renners van de meest recent gepubliceerde UCI Wereldbeker 

klassement van het lopende seizoen. Dit punt 1 is niet van toepassing op de 
eerste UCI Wereldbekerronde van het seizoen, 
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2. Volgens de meest recentelijk gepubliceerde UCI individuele veldclassificatie 
van het huidige seizoen (of de eindclassificatie van het vorige seizoen als er 
nog geen classificatie voor het lopende seizoen is gepubliceerd), 

 
3. Voor Elite Mannen en Elite Vrouwen wedstrijden, de plaatsen 25 tot 32 van de 

startopstelling worden toegewezen aan de renners welke in de Top 50 staan 
van de volgende ranglijst, tenzij ze worden vermeld op de startvolgorde tussen 
de 1e en 24e plaats volgens punt 1 en 2 hierboven: 

 - UCI Mountain bike cross-country ranglijst 
 - UCI weg Wereldranglijst 
 De plaatsen 25 tot en met 32 worden toegewezen volgens de plaats van elke 

renner, ongeacht de ranglijst: UCI Mountainbike cross-country of UCI weg 
wereldranglijst. Als 2 renners dezelfde plaats, worden ze geplaatst door loting. 

 
4. Niet-geclassificeerde renners: door landen in rotatie (*), 
 
C. Continentale kampioenschappen en Andere wedstrijden: 
1. Volgens de meest recent gepubliceerde UCI individueel veldrit klassement 

van het lopende seizoen (of de definitieve indeling van het vorige seizoen als 
er geen indeling is bekendgemaakt voor het lopende seizoen); 

 
2.  Niet geklasseerde renners: door loting. 
 
D. Wedstrijden voor Junior vrouwen, Belofte vrouwen en Belofte mannen 

De punten A, B en C van dit artikel zijn volledig van toepassing, rekening 
houdend met: 
-  voor de junior vrouwen wedstrijden, de UCI individuele veldranglijst 

voor vrouwen van de categorie vrouwen, 
-  voor de belofte vrouwen wedstrijden, de UCI individuele veldranglijst 

van de vrouwen categorie, 
-  voor de belofte mannen wedstrijden, de UCI wereldbeker algemeen 

klassement van de belofte categorie in de onder B genoemde en de 
UCI cyclo-cross individuele ranglijst voor elite mannen in andere 
gevallen. 

 
(*) Voor niet-geclassificeerde renners moet de startvolgorde binnen het team 

worden bevestigd door de nationale federaties tijdens de b renners 
bevestiging. 

 
De startvolgorde onder de teams wordt als volgt bepaald: 
- Als eerste, nationale teams waarvan volgorde wordt bepaald door de 

landenindeling van de betrokken categorie van het meest recente 
wereldkampioenschap. 

- Als tweede, niet-geclassificeerde nationale teams waarvan volgorde wordt 
bepaald door loting. 

 
De teams (in de volgorde zoals hierboven vermeld) stellen zich op met hun eerste 
renners starten in de juiste volgorde, dan de teams tweede renners enz. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.02.07; 26.06.07; 01.09.08; 01.07.09; 01.07.10; 16.06.14; 
1.07.15; 21.06.19; 01.07.20) 
 
Valse start 

5.1.047 Renners die een valse start veroorzaken worden uit de wedstrijd genomen. 
In geval van een valse start  vindt een nieuwe oproepprocedure en opstelling plaats. 
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Renners die een valse start veroorzaken zullen teruggezet worden naar de laatste 
plaats in de startvolgorde in de nieuwe oproep procedure. 
 
(gewijzigd per 01.09.06; 10.06.21) 
 
Duur van de wedstrijden 

5.1.048 De duur van de wedstrijden dient de volgende tijden zo dicht mogelijk te benaderen: 
- 40 minuten voor junior mannen wedstrijden 
- 40 minuten voor junior vrouwen wedstrijden  
- 45 minuten voor wedstrijden waar de Elite Vrouwen en junior-vrouwen samen 

rijden (voorheen 40 minaal, 50 maximaal) 
-  45 40 minuten voor belofte vrouwen wedstrijden  
- 50 minuten voor belofte  mannen wedstrijden 
- 50 minuten voor Vrouwen Elite wedstrijden zonder junior-vrouwen (zelfde als 

voorheen maar dan met andere bewoording)  
-  60 minuten voor Mannen elite wedstrijden 
- (N) 50 minuten voor de samengevoegde wedstrijden waarbij 

elite/beloften/amateurs samen rijden. 
 
Voor wedstrijden waarin elite vrouwen, junior vouwen en belofte vrouwen samen 
starten, moet de duur minimum 40 minuten maar niet meer dan 50 minuten zijn. 
 
Tijdens de UCI Wereldkampioenschappen veldrijden en de UCI Wereldbeker 
veldrijden wedstrijden de Vrouwen Elite wedstrijden moeten de 50 minuten zo dicht 
mogelijk benaderen. 
 
Het aantal ronden wordt berekend en aangekondigd aan het eind van de tweede 
ronde. 
 
(gewijzigd per 01.09.01; 01.09.06; 16.06.14; 1.07.15; 7.06.16; 28.06.17; 21.06.19; 
1.10.19; 1.07.20, 10.06.21) 
 

 
 

Hoofdstuk 3 : WERELDBEKER VELDRIJDEN 
 
 

5.3.006 Voor UCI Wereldbeker Veldritwedstrijden voor Elite Mannen en Elite Vrouwen zijn de 
top 50 van de laatst gepubliceerde UCI ranking voor de volgende wedstrijd op 
voorhand gekwalificeerd. Federaties die minder dan 8 op voorhand gekwalificeerde 
renners inschrijven in de top 50 kunnen hun selectie kunnen de selectie uit breiden 
tot een totaal van 8 deelnemers. 

 
Pre-gekwalificeerde renners komen in aanmerking voor selectie naar eigen 
goeddunken van de federatie van hun nationaliteit, met een maximum van 12 renners 
per land en welke de volgende 6 situaties respecteren. 
- Een federatie met 6 voorgekwalificeerde renners, selecteert haar 6 best 

gerangschikte renners, en 2 renners naar keuze  
- Een federatie met 7 voorgekwalificeerde renners, selecteert haar 7 beste 

gerangschikte renners, en 1 renner naar keuze 
- Een federatie met 8 voorgekwalificeerde renners, selecteert haar 8 beste 

gerangschikte renners, en 1 renner naar keuze 
- Een federatie met 9 voorgekwalificeerde renners, selecteert haar 8 beste 

gerangschikte renners, en 2 renners naar keuze 
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- Een federatie met 10 voorgekwalificeerde renners, selecteert haar 8 beste 
gerangschikte renners, en 3 renners naar keuze 

- Een federatie met 11 voorgekwalificeerde renners, selecteert haar 8 beste 
gerangschikte renners, en 4 renners naar keuze 

 
Voor de Elite vrouwen wedstrijd, kan elke nationale federatie die 8 of meer renners 
opgeeft, daarnaast 2 vrouwelijke belofte renners opgeven. 
 
Voor de Elite mannen wedstrijd en wanneer een aparte heren beloften wedstrijd 
meetelt voor het Algemeen Klassement van de Wereldbeker veldrijden niet wordt 
georganiseerd, elke nationale federatie die 8 of meer renners inschrijft, mag 
daarnaast nog 2 beloften heren inschrijven. 
 
Er  worden geen UCI Wereldbeker Veldritpunten voor Beloften mannen toegekend 
voor de uitslagen in de Elite mannen wedstrijden. Geen punten voor de UCI 
Wereldbeker veldrijden voor Junior Vrouwen worden toegekend voor uitslagen in Elite 
Vrouwen wedstrijden. 

 
Voor alle categorieën van de UCI Wereldbeker veldrijden mag de nationale federatie 
van het organiserende land bovendien een team van 4 renners inschrijven, met een 
maximum van 12 renners in het geval met meer dan 6 gekwalificeerde renners. 
 
Een schema met de openings- en sluitingsdatums voor de inschrijvingen wordt op de 
UCI website gepubliceerd. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.05; 26.06.07; 01.09.08; 01.07.10; 16.06.14; 1.07.15; 
21.06.19; 01.07.20; 10.06.21) 

 
 
Gewijzigde artikelen per 10.06.21 

  (voor dit artikel werd al verwezen naar het internationale reglement) 
 

5.5.017  
 
 
 

Hoofdstuk 6 Wedstrijdincidenten 
(hoofdstuk geintroduceerd op 10.06.21) 
 
 
5.6.001 De overtredingen met betrekking op wedstrijdincidenten met renners, teams en 

andere licentiehouders waargenomen in het kader van veldrit wedstrijden worden 
gesanctioneerd zoals uiteengezet in de tabel met wedstrijdincidenten gedefinieerd in 
artikel 5.6.005, in overeenstemming met artikel 12.4.001. 

 
5.6.002 De bepalingen van deel 12 van het UCI-reglement zijn van toepassing op 

overtredingen begaan in het kader van veldritevenementen. 
 
5.6.003 Indien een licentiehouder zich zodanig gedraagt dat er sprake is van een concrete 

overtreding in de zin van artikel 12.4.002, kan hij of zij worden verwezen naar de 
Tuchtcommissie, ongeacht of de betreffende handeling al dan niet is goedgekeurd 
door het college van commissarissen in overeenstemming met de tabel met wedstrijd-
incidenten.
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5.6.004 Tabel met wedstrijdincidenten in overeenstemming met artikel 12.4.001 
 

Cyclo-cross Elite wereldkampioenschappen 
wereldbeker; klasse 1, continentale 
kampioenschappen 

Andere evenementen 

1. .De Fiets 
 

  

1.1. Verschijning aan het begin van een    
wedstrijd met een fiets die niet voldoet aan 
de voorschriften 

Start geweigerd Start geweigerd 

1.2. In de wedstrijd gebruik van een fiets die niet 
voldoet aan de reglementen 

Diskwalificatie (DSQ) Diskwalificatie (DSQ) 

1.3. Gebruik of aanwezigheid van een fiets die  
niet voldoen aan artikel 1.3.010 (cf. 
art.12.4.003) 

Diskwalificatie (DSQ) Diskwalificatie (DSQ) 

2..Kleding, helm en accessoires 
 

  

2.1 Aan de start verschijnen met niet conforme 
kleding (art. 1.3.033) 

Start geweigerd Start geweigerd 

2.2 Gebruik van niet conforme kleding tijdens 
een  
evenement (art. 1.3.033) 

Diskwalificatie (DSQ) Diskwalificatie (DSQ) 

  2.3 Renner aan de start zonder verplichte helm Start geweigerd Start geweigerd 

2.4 Renner die de verplichte helm afzet tijdens 
de 
wedstrijd. 

Diskwalificatie (DSQ) Diskwalificatie (DSQ) 

2.5 Gebruik van verboden technologische  
apparatuur. 

Renner: diskwalificatie (DSQ) 
Ander teamlid: uitsluiting 

Renner: diskwalificatie (DSQ) 
Ander teamlid: uitsluiting 

3. Rugnummer, schoudernummer, fietsnummer of 
framenummer gewijzigd of niet geplaatst volgens 
de voorschriften 

Renner: 50 boete Renner: 30 boete 

4. Renner die de startvolgorde niet respecteert 
vastgelegd in artikel 5.1.043 

Renner: 100 boete Renner: 100 boete 

5. Onregelmatige wisseling van materiaal 
 

Diskwalificatie (DSQ) Diskwalificatie (DSQ) 
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6. Door de materiaalpost gaan zonder te 
veranderen van fiets 

Diskwalificatie (DSQ) Diskwalificatie (DSQ) 

7. Renner die de wedstrijd vervolgt na te zijn 
gedubbeld, in strijd met artikel 5.1.051 

Renner: 100 boete Renner: 100 boete 

8. Ongeoorloofd bevoorrading 
 

Diskwalificatie (DSQ) Diskwalificatie (DSQ) 

9. Opzettelijke afwijken van het parkoers, 
proberen te worden geklasseerd zonder het 
gehele parkoers op de fiets te hebben afgelegd. 

Renner: 200 boete en eliminatie Renner: 100 boete en eliminatie 

10. Onvrijwillig afwijken van het parkoers met 
voordeel. 

Diskwalificatie (DSQ) Diskwalificatie (DSQ) 

11. Het niet respecteren van de instructies van de 
race organisatie of commissarissen 

Renner: 30 tot 100 boete 
Andere licentiehouder: 100 tot 200 boete 

Renner: 20 tot 100 boete 
Andere licentiehouder: 50 tot 200 boete 

12. Onreglementaire sprint Deklassering (REL) naar de laatste plaats van zijn 
groep of diskwalificatie 

Deklassering (REL) naar de laatste plaats van zijn 
groep of diskwalificatie 

13. Trainen buiten de trainingstijd tijdens het 
evenement en wanneer de omloop als "gesloten" 
wordt vermeld in het tijdschema. 

1e overtreding: 50 boete 
2e overtreding: Start geweigerd 

1e overtreding: 50 boete 
2e overtreding: Start geweigerd 

14. Het niet dragen van de leiderstrui 1e overtreding 250 boete 
2e overtreding start geweigerd en 500 boete 

1e overtreding 100 boete 
2e overtreding start geweigerd en 100 boete 

15. Het niet bijwonen van officiële ceremonies 
 

Renner: 500 boete Renner: 100 boete 

16. Niet-conforme kleding tijdens podium 
ceremonie 

Renner: 500 boete Renner: 100 boete 

17. Belediging, bedreigingen, ongepast gedrag 
 

Elke licentiehouder 50 tot 200 boete Elke licentiehouder 50 tot 200 boete 

18. Geweldsdaad 
 

  

  18.1 Onder renners 
 

Renner: 200 boete   Renner: 200 boete  

  18.2 Tegen een andere persoon 
 

Renner: diskwalificatie (DSQ) + 200 boete Renner: diskwalificatie (DSQ) + 100 boete 

 


