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TITEL 3 : BAANWEDSTRIJDEN 
Reglementswijzigingen welke ingaan per 18.10.2021 

MEMO 
18.10.21  

 
 
 
 
 
Hoofdstuk 3 : UCI RANGLIJST 

 
 
UCI Landen Ranglijst 

3.3.002 Een landenklassement voor Mannen en Vrouwen, Elite en Junioren zal worden 
opgemaakt voor alle wedstrijden zoals genoemd in artikel 3.3.009 en deze is het 
exclusieve eigendom van de UCI. 
 
De punten van een renner of team worden zowel in de UCI Landen ranglijst als in de 
UCI Track Team ranglijst geteld, ongeacht of een renner of team deelneemt aan een 
evenement met een nationaal team of UCI Baan Team. Bij wijze van uitzondering, 
voor UCI Baan Landen Cup evenementen, worden de punten van een renner of team 
dat deelneemt met het nationale team alleen meegeteld in de UCI Landen Ranglijst 
en worden de punten van een renner of team dat deelneemt met een UCI Baan Team 
alleen meegeteld in de UCI Baan Team ranglijst. 
 
Renners of teams uitkomend voor hun UCI baan team (UCI Track Team) scoren 
punten voor hun overeenkomend UCI baan team in de UCI Baan Ranglijsten, alle 
andere renners/teams scoren de punten voor hun land in de UCI ranglijst voor landen. 
 
Voor wedstrijden per ploeg (koppelkoers uitgezonderd) zal de uitslag per land worden 
berekend door optelling van punten in iedere wedstrijd volgens het hierna genoemde 
maximale aantal en welke gelijk is aan het reguliere aantal renners volgens de 
samenstelling van het team. 
 
 MANNEN     VROUWEN 
 Ploegachtervolging:  4  Ploegachtervolging:  3 
 Ploegensprint:   3   Ploegensprint:   3 
 
Zodra een land zijn maximale quotum in een evenement heeft bereikt, ontvangen zijn 
renners over het quotum geen punten. 
 
Voor individuele wedstrijden zal de uitslag per land  worden opgemaakt  door optelling 
van de punten behaald per renner met de nationaliteit, in iedere competitie als volgt: 
- Wanneer van toepassing, het beste resultaat tijdens de Olympische spelen 
- Het beste resultaat tijdens de Wereldkampioenschappen (conform het maximale 

aantal renners per nationaliteit zoals bepaald in artikel 9.2.022) 
- Het beste resultaat tijdens het Continentale Kampioenschap (conform het 

maximale aantal renners per nationaliteit zoals bepaald in artikel 10.1.005) 
- Het beste Nations Cup resultaat (conform het maximale aantal renners per 

nationaliteit zoals bepaald in artikel 3.4.007) 
- De beste 9 Klasse 1 uitslagen 
- De beste 9 Klasse 2 uitslagen 
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- De beste Nationale kampioenschap uitslag 
 
Voor bepaalde landen zal  hun relatieve positie worden bepaald conform artikel 
3.3.011. 
 
(gewijzigd per 30.09.10;14.10.16; 21.06.18; 12.06.20; 18.10.21) 
 
UCI Baan Team Ranglijst 

3.3.002 Bis Een klassement voor een UCI Track Team voor mannen en vrouwen, van elite-
categorieën, wordt ook opgesteld voor elke wedstrijd waarnaar wordt verwezen in 
artikel 3.3.009 en is exclusief eigendom van de UCI. 

 
 De punten van een renner of team worden zowel geteld in de UCI Landen Ranglijst 

als in de UCI Baan ranglijst, ongeacht of een renner of team deelneemt aan een 
evenement met een nationaal team of UCI baan Team. Bij wijze van uitzondering, 
worden voor UCI Landen Cup-evenementen, de punten van een renner of team dat 
deelneemt met het nationale team alleen meegeteld in de UCI Landen ranglijst en 
worden de punten van een renner of team dat deelneemt met een UCI Baan Team 
alleen meegeteld in de UCI Baan ploegen ranglijst. 

 
 Voor evenementen per team (exclusief koppelkoers), wordt de UCI baan ploegen 

ranglijst berekend door de punten in elke competitie op te tellen tot het volgende 
maximale quotum, gelijk aan het normale aantal renners waaruit het team bestaat. 

 
 MANNEN    VROUWEN 
 Ploegenachtervolging : 4  Ploegenachtervolging: 4 
 Teamsprint: 3    Teamsprint: 3 
 
 Zodra een UCI baan team zijn maximale quotum in een evenement heeft bereik, 

zullen zijn renners boven het quotum geen punten ontvangen. 
 
 Voor individuele evenementen en de Koppelkoers, de UCI Baan Teams ranglijst wordt 

berekend door het optellen van de punten in elke competitie als volgt: 
- Wanneer van toepassing, het beste resultaat op de Olympische Spelen 
- Het beste UCI Wereldkampioenschap resultaat (volgens het maximale aantal 

renners per nationaliteit bepaald in artikel 9.2.022) 
- Het beste Continentale kampioenschap resultaat (volgens het maximale aantal 

renners per nationaliteit bepaald in artikel 10.1.005) 
- Het beste UCI Landen Cup resultaat (volgens het maximale aantal renners per 

UCI Baan Team bepaald in artikel 3.4.007bis) 
- De beste 9 Klasse 1 resultaten 
- De beste 9 Klasse 2 resultaten 
- Het beste Nationale Kampioenschap resultaat 
 
Wanneer UCI baan teams een gelijk aantal punten hebben wordt hun positie bepaald 
volgens artikel 3.3.011. 
 
(ingevoerd per 18.10.21)  

 
3.3.006 Nationale federaties en organisatoren zijn verplicht om onmiddellijk na de wedstrijd 

de lijst van deelnemers en de volledige uitslag elektronisch of via een andere door de 
UCI gespecificeerde methode per e-mail of fax aan het UCI hoofdkantoor te zenden 
naar de UCI. Bij wedstrijden over verschillende dagen moet deze informatie binnen 
72 uur na afloop van de laatste wedstrijd op de laatste dag verzonden zijn.  
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Alle Nationale Federaties moeten onmiddellijk alle feiten of besluiten bekendmaken 
die er toe kunnen leiden dat er wijzigingen ontstaan in de door een renner verworven 
punten. 
Wordt dergelijke informatie niet overgebracht, dan kan het UCI bestuur de betreffende 
wedstrijd declasseren of uitsluiten van de kalender, niettegenstaande andere sancties 
waarin de reglementen voorzien. 
 
(tekst aangepast per 18.10.21) 
 
Classificatie van wedstrijden 

3.3.009 Olympische Spelen 
Wereldkampioenschappen 
UCI Nations Cup 
Continentale Spelen 
Regionale Spelen 
UCI Track Champions League 
Internationale wedstrijden  
Klasse 1 en 2 
Nationale kampioenschappen 
 
(gewijzigd per: 28.02.13; 15.03.16; 18.10.21) 
 
UCI Individuele Ranglijst 

3.3.010 Punten worden volgens het volgende schema toegekend, met alleen het beste 
resultaat van iedere renner met inachtneming van het navolgende: 
- Indien van toepassing, de uitslag van de Olympische Spelen 
- De uitslag van het Wereld Kampioenschap 
- De uitslag van het Continentale Kampioenschap 
- Het beste Nations Cup resultaat 
- De UCI Track Champions League resultaten 
- De beste 3 klasse 1 resultaten. 
- De beste 3 klasse 2 resultaten. 
-  De uitslag van het Nationale Kampioenschap 
 
(tekst aangepast per 12.06.20; 18.10.21) 

 
  UCI Track Champions League 
3.3.010 De punten voor elke race van de UCI Track Champions League zijn de punten die 
quarter  worden toegekend aan een internationaal evenement van Klasse 2. Punten worden 

voor elke race toegekend aan de specifieke UCI individuele Ranglijst per specialisatie. 
 
 Extra UCI-punten worden toegekend voor het algemeen klassement aan het einde 

van de UCI Track Champions League. Er wordt een algemeen klassement opgesteld 
voor de sprint evenementen (Sprint en Keirin) en voor de duur evenementen (Scratch 
en afvalkoers), voor beide categorieën Mannen en Vrouwen. De punten van dit 
algemeen klassement worden vervolgens gelijkelijk verdeeld en toegevoegd aan de 
individuele UCI-ranglijst. Voor sprint evenementen worden punten toegekend aan de 
UCI individuele ranglijst van de Sprint en Keirin, en voor de duur evenementen aan 
de UCI individuele ranglijsten van de Scratch en de Afvalkoers, Puntenkoers en 
Omnium, volgens de volgende tabel: 

 

 ELITE  
Mannen en Vrouwen 
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Plaats  

Algemene Punten toewijziging per specialisatie in de UCI 
Individuele Rangljsten  

Sprint onderdelen  Duur onderdelen  

1  900 (2 x 450)  900 (4 x 225)  
2  800 (2 x 400)  800 (4 x 200)  

3  750 (2 x 375)  750 (4 x 187.5)  

4  700 (2 x 350)  700 (4 x 175)  

5  650 (2 x 325)  650 (4 x 162.5)  
6  600 (2 x 300)  600 (4 x 150)  

7  550 (2 x 275)  550 (4 x 137.5)  

8  500 (2 x 250)  500 (4 x 125)  

9  450 (2 x 225)  450 (4 x 112.5)  

10  400 (2 x 200)  400 (4 x 100)  

11  360 (2 x 180)  360 (4 x 90)  

12  320 (2 x 160)  320 (4 x 80)  

13  280 (2 x 140)  280 (4 x 70)  

14  240 (2 x 120)  240 (4 x 60)  

15  200 (2 x 100)  200 (4 x 50)  

16  175 (2 x 87.5)  175 (4 x 43.75)  

17  150 (2 x 75)  150 (4 x 37.5)  

18  125 (2 x 62.5)  125 (4 x 31.25)  
 
  (ingevoerd per 18.10.21) 
 
3.3.011 De volgorde in de eindstand tussen renners, of landen of UCI Baan ploegen met 

gelijke punten in de desbetreffende  Ranglijsten, wordt bepaald volgens hun 
wedstrijduitslagen in  wedstrijden in de hierna volgende volgorde: 
1) Wereld kampioenschappen 
2) Nations Cup wedstrijden 
3) Continentale kampioenschappen 
4) UCI Track Champions League 
5) Internationale wedstrijden in de klasse 1 
6) Internationale wedstrijden in de klasse 2 
7) Nationale kampioenschappen 
 
Indien de stand hierna nog steeds gelijk is, dan zal de renner of landen met de beste 
klassering in de meest recente wedstrijd van dezelfde klasse als beste geklasseerd 
worden. 
 
(gewijzigd per 13.06.08; 25.02.13; 15.03.16; 12.06.20; 18.10.21) 
 

 
 
Hoofdstuk 4 : UCI NATIONS CUP OP DE BAAN 
Opmerking: Elke verdere verwijzing naar de naamgeving Wereldbeker is aangepast in het complete 
Hoofdstuk 3 Baanwedstrijden. 

 
 
Deelname 

3.4.004 Deze wedstrijden zijn voorbehouden aan nationale selecties en gekwalificeerde Top 
5 UCI baanploegen in elke specialisatie, zoals gespecificeerd in artikel 3.4.004 bis. 
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Renners dienen van 18 jaar en ouder te zijn. Bij een bepaald evenement, kunnen de 
top 4 Junior renners van de laatste Junior wereldkampioenschappen deelnemen aan 
de Nations Cup in hetzelfde seizoen. 

 
 Renners die met hun UCI Baan ploeg ingeschreven zijn voor een ronde van de UCI 

Baan Nations Cup mogen in dezelfde ronde deelnemen aan de teamsprint en/of 
ploegenachtervolging met hun nationale ploeg. Deze regel geldt niet voor de andere 
specialisaties. 
  
De deelname in de individuele wedstrijden zal worden beperkt tot renners met ten 
minste 250 punten in  de respectievelijke in aanmerking komend baan klassement. 
Om in aanmerking te komen, moet iedere renner het minimum aantal vereiste punten 
hebben zes weken voor van de eerste wedstrijd in de Nations Cup (art. 3.4.005), of 
in de meest recente update van de respectieve klassering van de baan ranglijst. 
Betreffende de uitwerking mag de baancommissie dispensatie verlenen van deze 
regel. 
 
De deelname aan elke wedstrijd voor de Nations Cup bepaalt de kwalificatie aantallen 
van de in aanmerking komende nationale federaties aan de corresponderende 
wedstrijden van de Wereld kampioenschappen volgens artikel 9.2.027bis. 
 
(gewijzigd per 1.01.03, 21.01.06; 25.02.13; 10.04.13; 20.06.14; 15.03.16; 1.07.17; 
12.06.20; 18.10.21) 

 
3.4.004 Bis Kwalificatie voor de Top 5  UCI Baan Teams wordt bepaald volgens de UCI Baan 

Teams Ranking die 6 weken voor het eerste Nations Cup evenement is vastgesteld. 
UCI Baan Teams behalen hun kwalificatie voor de gehele UCI Baan Nations Cup 
serie. 

 
 Top 5 UCI Baan Teams in elk specifiek klassement krijgen het maximum aantal 

deelnemers conform artikel 3.4.007 Bis voor deze specifieke specialisatie. Alleen 
renners met minimaal 250 punten in de respectievelijke UCI Baan ranglijst kunnen 
worden ingeschreven 

 
 (ingevoerd per 18.10.21) 

 

 
 
Hoofdstuk 7 : UCI BAAN TEAMS 

  
 

§ 1 Identiteit 
 
3.7.001 Een UCI BaanTeam (TT)  is een entiteit, samengesteld uit tenminste drie renners en 

zijn werkgever, ingesteld om deel te nemen aan internationale baanwedstrijden. elk 
van hen moet 19 jaar en ouder zijn. 

 
 Elke persoon, onderneming, stichting, vereniging of andere entiteit die optreedt en 

handelt als de persoon of entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer van het UCI 
Baan Team, wordt hierna de team vertegenwoordiger en/of de werkgever genoemd. 
De teamvertegenwoordiger vertegenwoordigt het UCI Baan Team voor alle 
doeleinden met betrekking tot de UCI-reglementen. 
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 Bij het verzoek aan de UCI voor registratie moet het UCI Baan Team een 
goedkeuringsbrief meesturen van de Nationale Federatie van het land waarvan het 
de nationaliteit heeft. Een dergelijke brief erkent het UCI Baan Team als zijnde van 
de nationaliteit van de federatie en ondersteunt de registratie bij de UCI onder de 
voorwaarden van dit reglement. 
 
(gewijzigd per 30.03.09; 18.10.21) 
 

3.7.002 Het UCI baan team bestaat uit alle renners die bij de UCI zijn geregistreerd als 
onderdeel van het team, de team vertegenwoordiger die in dienst zijn bij dezelfde 
werkgever, de werkgever zelf, de sponsors en alle andere personen (Team Manager, 
Coach, Verzorger, Mecanicien, enz.) gecontracteerd door de team verantwoordelijke 
de werkgever en/of de sponsors, voor het functioneren van de ploeg (manager, 
ploegleider, trainer, paramedisch assistent, mecanicien , enz... ). 
Het UCI baan team wordt met een specifieke benaming aangeduid en als zodanig bij 
de UCI geregistreerd volgens de hierna volgende richtlijnen. 
 
(gewijzigd per 18.10.21) 
 

3.7.003 Renners uitkomend voor De UCI baan teams mogen aan alle baan specialisaties 
uitkomen voor hun team, wanneer ze niet uitkomen voor de Nationale Federatie. de 
volgende wedstrijddisciplines deelnemen: 
-  Sprint 
-  Keirin 
-  1000/500 m tijdrit 
-  Teamsprint 
-  Individuele achtervolging 
-  Puntenrace 
-  Scratch 
-  Koppelkoers 
-  Ploegenachtervolging 
 
(gewijzigd per 18.10.21) 
 

3.7.004 Sponsors zijn personen, firma's of organisaties die het UCI Baan Team financieel 
steunen. Maximaal twee van deze sponsors worden aangeduid als de hoofdsponsors 
van het UCI Baan Team. Als geen van beide hoofdsponsors de werkgever is van het 
UCI Baan team, dan mag de werkgever (team vertegenwoordiger) alleen een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn wiens enige commerciële inkomsten uit 
publiciteit komen. 
 
(gewijzigd per 18.10.21) 
 

3.7.005 De hoofdsponsor(s) en de teamvertegenwoordiger werkgever moeten zich verbinden 
aan het UCI Baan team voor een volledig baan seizoen zoals gedefinieerd in artikel 
3.2.001. voor een aantal hele kalenderjaren. 

 
 (gewijzigd per 18.10.21) 

 
Team naam 

3.7.006 De naam van het UCI Baan Team is elke naam van de firma of het merk van de 
hoofdsponsor of de voornaamste partner of die van één of beide van de twee 
hoofdsponsors, of de naam van de team verantwoordelijke van de betalende agent. 
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Op speciaal verzoek, kan de UCI iemand anders autoriseren welke is gelinkt aan het 
UCI Baan team project. De UCI mag de registratie van een UCI Baan Team weigeren 
omdat of een overeenkomst of de naam van een nieuw UCI Baan Team, de team 
verantwoordelijke diens betalende agent of de voornaamste partners gelijkenis 
vertonen in de creatieve verwarring met een andere UCI Baan team. 
 
(gewijzigd per 01.10.11; 18.10.21) 

 
3.7.007 Twee UCI Baan Teams, hoofdsponsors of team verantwoordelijke en werkgevers 

mogen niet dezelfde naam dragen. In geval van nieuwe en gelijktijdige aanvragen 
met dezelfde naam door 2 of meerdere UCI Baan Teams, wordt er gekozen voor Het 
UCI Baan Team welke de benaming voor langere of de langste tijd heeft gebruikt. In 
het geval van de eerste registratie, het UCI Baan Team dat als eerste zijn aanvraag 
bij de UCI heeft ingediend krijgt voorrang op de naam 

 
 (gewijzigd per 18.10.21) 

 
Transfer periode 

3.7.008 Tijdens het seizoen kan een renner zich niet bij een UCI Baan Team aansluiten buiten 
de registratieperiode van de UCI Baan Team die loopt van 2 maanden tot 2 weken 
voor de start van het nieuwe individuele baan klassement, beginnend op de dag na 
het einde van de UCI Baan Wereldkampioenschappen.  
Het BaanTeam dient zich te registreren via een  nationale federatie, lid van de UCI. 
 
(gewijzigd per 30.09.10; 18.10.21) 
 
 

§ 2 Juridische en financiële status 
 

3.7.009 De teamvertegenwoordiger vertegenwoordigt het UCI Baan Team voor alle 
doeleinden met betrekking tot de UCI-reglementen. Zijn statutaire 
zetel/hoofdverblijfplaats moet zich in hetzelfde land bevinden waar het UCI Baan 
Team is geregistreerd. 

 
De teamvertegenwoordiger heeft de bevoegdheid om personeel aan te nemen. Hij 
zal de contracten ondertekenen met de renners van het UCI Baan Team en andere 
medewerkers. De werkgever van renners die een Baan Team vormen moet een 
persoon/bedrijf zijn die de juridische bevoegdheid heeft om personeel aan te nemen. 
Hij/het ondertekent de contracten met de renners (Regl. Art. 2.18.008). 

 
 (gewijzigd per 18.10.21) 
 
3.7.009 Bis Elke persoon, onderneming, stichting, vereniging of andere entiteit die voor de eerste 

keer de teamvertegenwoordiger of hoofdpartner van een UCI Baan Team wordt, moet 
uiterlijk op de datum van de aanvraag voor de registratie van dat UCI Baan Team het 
volgende indienen bij de Nationale Federatie: 

 - Voor particulieren; bewijs van verblijf; 
 - Voor rechtspersonen en andere organisaties; 

 - Bewijs van inschrijving in het ondernemingsregister of het handelsregister of  
Verenigingen, of enig ander officieel document dat de wettelijke bestaan van 
de organisatie 
- Statuten 
- Bewijs van inschrijving in het ondernemingsregister of het handelsregister 

of Verenigingen, of enig ander officieel document dat de wettelijke bestaan 
van de organisatie 
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- Lijst van functionarissen of directeuren met hun volledige namen, 
beroepen en adressen; 

- Jaarrekeningen (balans en winst- en verliesrekening voor het laatste 
boekjaar in de huidige rechtsvorm 

 
Bovendien moet de teamvertegenwoordiger en de belangrijkste partners de Nationale 
Federatie onverwijld op de hoogte stellen van: een verandering van woonplaats of 
maatschappelijke zetel, kapitaalvermindering, verandering van rechtsvorm of 
identiteit (fusie, overname), het verzoek om of implementatie van enige overeenkomst 
of maatregel met betrekking tot alle schuldeisers. 
 
(ingevoerd per 18.10.21) 

 
  

§ 3 Gestelde vereisten aan de inschrijving van een UCI Baan Team 
 
  Registratie bij de Nationale Federation 
3.7.010 De hoofdsponsor(s) van het Baan Team, anders dan de werkgever, zijn gezamenlijk 

en hoofdelijk aansprakelijk voor  de betaling van 3 maanden salaris in geval de 
werkgever in gebreke blijft en alle financiële verplichtingen van het trade team naar 
UCI en nationale federaties, inclusief boetes. 
 
De aanvraag voor de status van het UCI Baan Team moet worden ingediend bij de 
Nationale Federatie van de nationaliteit van de meerderheid van de renners van de 
ploeg in overeenstemming met de hieronder uiteengezette procedures (art. 3.7.010 
Bis tot 3.7.028 Bis). 
 
(gewijzigd per 18.10.21) 

 
3.7.010 Bis Elke Nationale Federatie mag elk jaar maximaal 3 UCI Baan Teams inschrijven. Voor 

de ontwikkeling van het baanwielrennen kan de UCI Baancommissie ontheffing van 
deze eis verlenen. 

 
 (ingevoerd per 18.10.21) 
 
3.7.010 Ter De Nationale Federaties kunnen de deadlines voor de procedure zoals uiteengezet 

in de registratiehandleiding naar eigen inzicht bepalen, zolang de deadlines voor 
registratie bij de UCI worden gerespecteerd. 

 De voorwaarden in dit lid zijn minimumvoorwaarden. Nationale federaties mogen 
strengere voorwaarden stellen. 

 
 (ingevoerd per 18.10.21) 
 
3.7.010  Het UCI Baan Team moet het volgende indienen bij de Nationale Federatie: 
Quarter 1. Originele exemplaren van de met renners ondertekende contracten; 

2. Originele kopieën van de contracten ondertekend met de UCI Baan Team 
medewerkers; 

3. Een originele kopie van een bankgarantie, zoals beschreven in artikel 3.7.030 
t/m 3.7.035; 

4. Een gedetailleerde begroting volgens het model beschreven in de handleiding 
voor registratie van het UCI Baan Team; 

5. Bewijs dat de vereiste verzekering conform artikel 3.7.023 bis is afgesloten 
voor alle renners van het UCI Baan Team 

6. Een kopie van het sponsorcontract of, als een dergelijk contract niet bestaat, 
bewijsstukken van het inkomen van het UCI Baan Team. 
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(ingevoerd per 18.10.21) 

 
3.7.010 De Nationale Federatie zal het UCI Baan Team alleen registreren als zij van mening 
quinquies  is dat de ingediende documentatie voldoet aan alle bovenstaande voorwaarden en 

dat haar budget toereikend is voor een dergelijke ploeg. 
 
 (ingevoerd per 18.10.21) 
 

 
 

§ 3 Registratie bij de UCI 
Verplichtingen van de Nationale federatie naar de UCI 
 

3.7.011 De nationale federatie is als enige verantwoordelijk voor het controleren van de 
naleving van de regelgevende en wettelijke vereisten, zowel bij de registratie als 
tijdens het registratie jaar. Ieder jaar moeten BaanTeams zich laten registreren bij de 
Union Cycliste Internationale. 

 
 (gewijzigd per 18.10.21) 
 
3.7.012 Op hetzelfde moment moeten Baan Teams hun renners registreren. 
 
  [vervallen per 18.10.21] 

 
3.7.013 Nationale federaties Baan Teams moeten, ter verificatie en registratie, de volledige  

registratiedocumentatie van het UCI Baan Team (inclusief hun lijst van personeel en 
renners) bekendmaken voor 15 dagen voorafgaand aan de start van het UCI baan 
individuele puntenklassement bekendmaken.  
 
De registratie van het UCI Baan Team moet de volgende informatie bevatten: Op de 
lijst van ieder Baan Team moet het volgende zijn aangegeven: 
1. de juiste naam van het Baan Team. 
2. een gedetailleerd contactadres (postadres, e-mail, telefoon- en faxnummers) 

waaraan alle communicatie voor het UCI Baan Team naar toe kan worden 
gezonden. 

3. de namen en adressen van de hoofdsponsors, teamvertegenwoordiger 
werkgever, de teammanager en de assistent teammanager. 

4. de namen, voornamen, adressen, nationaliteiten en geboortedatums van de 
renners, de datums en nummers van hun licenties en de autoriteit die deze 
heeft uitgegeven en UCI ID van de renners. 

5. Gescande kopieën van de contracten tussen het UCI Baan Team en de 
respectievelijke renners. 

 
De registratie van het UI Baan Team is geldig voor een volledig baan seizoen zoals 
beschreven in artikel 3.2.001. 
 
(gewijzigd per 18.10.21) 
 

3.7.016 Door hun jaarlijkse registratie bij de UCI, UCI Baan Teams en meer bepaald de 
teamvertegenwoordiger de werkgever en de sponsors - zich tot het respecteren van 
de statuten en de reglementen van de UCI en de nationale federaties en het 
deelnemen aan wielerevenementen op een sportieve en loyale manier. 
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De teamvertegenwoordiger werkgever en de hoofdsponsors zijn gezamenlijk en 
hoofdelijk aansprakelijk voor alle financiële verplichtingen - boetes inbegrepen - van 
het UCI Baan Team ten opzichte van UCI en de nationale federaties. 
 
(gewijzigd per 18.10.21) 
 

3.7.017 De registratie van het UCI Baan Team bij de UCI impliceert een registratietarief dat 
door het UCI Baan Team betaald moet worden 15 dagen voor het begin van de 
lopende periode van het UCI puntenklassement van de baan. Dit bedrag wordt 
jaarlijks bepaald door het UCI-bestuur. 
  
(gewijzigd per 4.03.19) 
 

3.7.018 Bij hun registratie aanvraag moet elk UCI Baan team een ontwerp van het 
kleurpatroon van hun Team shirt voorleggen, compleet met de sponsorlogo’s.  
 

3.7.019 De UCI Baan Teams, welke geregistreerd zijn bij de UCI, hebben recht op het 
volgende: 
1. worden opgenomen in de rangschikking van de UCI baan Teams. (volgens 

artikel 3.3.002 bis) 
2. informatiediensten en publicatie in aanvulling op de reguliere verspreiding. 
3. directe toegang tot de grote UCI wedstrijden. (conform artikel 3.4.004) 
4. de eerste keuze, voor zover onderhandelbaar, bij accommodaties en voeding 

tijdens wereldbekerwedstrijden. 
4. Waar van toepassing, advertentieruimte op specifieke serie truien 
 
(gewijzigd per 18.10.21) 
 
 

§ 4 Ploegen en renners 
 

3.7.020 Het UCI Baan Team zal het geheel zijn van de team renners in de elite en/of beloften 
categorieën die deelnemen aan wedstrijden en specialisaties zoals gespecificeerd in 
artikel 3.7.003. 

 
 (gewijzigd per 18.10.21) 

 
3.7.021 [vervallen per 18.10.21] Het totaal aantal renners in elk Baan Team mag niet meer 

zijn dan 10. 
 

3.7.022 Een renner mag zich tegenover geen enkele organisator, wie dat ook is, verbinden 
om deel te nemen aan een wedstrijd, tenzij  de team vertegenwoordiger zijn 
werkgever of diens afgevaardigde vooraf hun akkoord heeft gegeven. De 
overeenkomst wordt geacht te zijn verleend indien de teamvertegenwoordiger 
werkgever, op verzoek, niet binnen tien dagen heeft geantwoord. 

 
 (gewijzigd per 18.10.21) 

 
 

§ 5 Arbeidscontract & Verzekering 
 

3.7.023 Een renners lidmaatschap van een Baan Team is onderworpen aan een contract 
waarin tenminste de bepalingen zijn opgenomen van het standaard contract zoals 
beschreven in artikel 3.7.029.  Dit is exclusief premie/ aanmoedigingsschema’s, 
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wedstrijdprogramma’s, uitrusting en andere bijzonderheden. Deze zijn onderwerp van 
onderhandeling tussen de team vertegenwoordiger werkgever en de renner(s). 

 
 Een renner die al in dienst is of lid van een ander UCI-geregistreerd team (rijdend in 

een andere discipline), kan worden ingeschreven in een UCI Baan Team, alleen als 
een ondertekende drie partijen overeenkomst (renner, UCI Track Team en het andere 
UCI Team) wordt verstrekt gedurende het registratieproces. 

 
 De verzekeringsdekking, zoals uiteengezet in artikel 3.7.023 bis, moet worden 

gegarandeerd en gedetailleerd, gespecificeerd in het contract. 
 
 (gewijzigd per 18.10.21) 
 
3.7.023 bis Verzekering tegen de volgende risico’s is verplicht voor alle evenementen die 

plaatsvinden in het kader van de activiteiten van de renner voor het UCI Baan Team 
(wedstrijden, trainingen, reizen, promotie, enz.). De verzekeringen moeten geldig zijn 
in alle landen waar de renner vatbaar is voor het verrichten van werkzaamheden voor 
het UCI Baan Team, individueel of samen met andere UCI Baan teamleden: 

 1. Burgerlijke aansprakelijkheid (van de renner; voor adequaat bedrag); 
 2. Ongevallen (kosten van behandeling tot herstel zonder limiet); 
 3. Ziekte (kosten van behandeling en ziekenhuisopname zonder limiet); 
 4. Repatriëring (onbeperkte dekking); 

5. Overlijden (minimale waarde EUR 100.000,- vanwege de door de renner 
aangewezen begunstigden).  

UCI Baan Teams zullen de kosten voor de hierboven vermelde verzekeringen 
afsluiten en dekken, voor zover de renner dergelijke verzekeringen niet heeft via zijn 
licentie of zijn verplichte nationale sociale zekerheidssstelsel. 
 
(ingevoerd per 18.10.21) 
 

3.7.024 Iedere clausule overeengekomen tussen de renner en de teamvertegenwoordiger 
werkgever die duidelijk in strijd is met de fundamentele rechten van de renner, zoals 
voorzien in de UCI reglementen, wordt als ongeldig en nietig beschouwd. 

 
 (gewijzigd per 18.10.21) 

 
3.7.025 Elk contract tussen een UCI Baan team en een renner moet worden opgemaakt in 

duplo en in een taal zowel de renner als door de nationale federatie kan worden 
begrepen. Een ondertekent en gescande kopie dient te worden doorgestuurd naar de 
UCI met een vertaling in het Frans of het Engels. 
 
(gewijzigd per 1.07.17; 18.10.21) 
 
 

§ 7 Ontbinding van een Baan Team 
 
3.7.027 Een UCI Baan  Team moet zo snel mogelijk haar ontbinding, of het einde van haar 

activiteiten of de onmogelijkheid om nog aan haar verplichtingen te voldoen, 
bekendmaken aan de renners, de andere ploegleden, de UCI en de nationale 
federatie.  
Vanaf deze kennisgeving zijn de renners van rechtswege vrij een derde partij te 
benaderen voor het volgende seizoen of voor de periode vanaf de aankondiging van 
de ontbinding, het einde van de activiteiten of het onvermogen. 
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§ 8 Straffen 
 
3.7.028 Indien een UCI Baan Team, in haar geheel, niet voldoet of niet meer voldoet aan de 

voorwaarden van toepassing zijnde UCI reglementen, mag ze niet meer deelnemen 
aan wielerwedstrijden. 
 
 

§ 9 Modelcontract tussen een renner en een UCI Baan Team 
 

Voor deze artikelen werd al verwezen naar de Engelse of Franse versie van het UCI 
reglement. 
 
3.7.029 
3.7.030 
3.7.031 
3.7.032 
3.7.033 
3.7.034 
3.7.035 
3.7.036 
3.7.036 Bis 
3.7.037 
3.7.038 
3.7.038 Bis 
3.7.039 
3.7.040 
 
 
 

Hoofdstuk 8 : KALENDER 
  
 
Algemeen 

 
3.8.001 Bis Iedere rechtspersoon die een baanwedstrijd wil organiseren zal het evenement 

moeten laten plaatsvinden in strikte naleving van de UCI Grondwet en UCI 
reglementen. Alle evenementen geregistreerd op de UCI baan kalender moeten de 
UCI financiële verplichtingen (met name de kalender kosten en prijzengeld), welke 
door de UCI bestuur zijn goedgekeurd en gepubliceerd op de UCI website, 
respecteren. 
 
Elk nieuw evenement wordt geregistreerd in klasse 2 met een proeftijd van een jaar. 
Vanaf de tweede editie mag de organisator een opwaardering naar Klasse 1 
aanvragen. 
 
De status van een evenement in Klasse 1 of 2 wordt jaarlijks geëvalueerd. Een 
opwaardering wordt alleen geaccepteerd als aan alle voorwaarden is voldaan, dat de 
organisatie geen groot probleem heeft na goedkeuring van de UCI. 
 
(ingevoerd per 15.03.16; 1.07.17; 18.10.21) 
 

3.8.001 Ter Klasse 1 evenementen mogen niet geregistreerd worden op de UCI kalender na de 
voorgeschreven termijn. 
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 Klasse 2 evenementen kunnen na de voorgeschreven termijn worden geregistreerd 
op de UCI-kalender als late inschrijving. In dit geval is een minimum van drie maanden 
tussen de registratiedatum en de daadwerkelijke datum van het evenement vereist. 
Volgens de financiële verplichtingen van de UCI zal een late registratievergoeding 
van toepassing zijn. 

  
 Wijziging in de aangemelde evenementen is mogelijk. In dit geval is minimaal een 

maand tussen de registratiedatum en de daadwerkelijke datum van het evenement 
vereist. Voor evenementen die na de voorgeschreven deadline worden ingeschreven, 
wordt een late registratievergoeding in rekening gebracht. 

 
In het geval van een te late binnenkomst, een een minimum van 3 maanden tussen 
de registratiedatum en de feitelijke datum van het evenement is vereist. De 
baancommissie kan een extra inschrijfgeld, van toepassing voor de wedstrijd na de 
voorgeschreven deadline aangemeld en voor het toevoegen van specialisaties, als 
last minute opleggen. 
 
(ingevoerd per 15.03.16; 05.03.18; 18.10.21) 
 

3.8.002 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2.014, indien een evenement in een van de 
klassen 1 of 2 geregistreerd zoals bepaald in artikel 3.8.003, niet wordt verreden 
zonder wordt zonder goedkeuring vooraf door de UCI goedkeuring, wordt de wedstrijd 
gedegradeerd naar de volgende lagere klasse 2 voor het volgende jaar. 
 
Evenzo, als een klasse 1-evenement zoals gespecificeerd in art. 3.8.003 niet voldoet 
aan alle minimumeisen, kan het volledige evenement het volgende jaar worden terug 
gezet naar klasse 2. Indien een specifieke wedstrijd zoals gespecificeerd in art. 
3.8.003 niet voldoet aan de minimumeisen, kan alleen deze wedstrijd in het volgend 
jaar terug gezet worden naar Klasse 2.  
 
Voor klasse 2 evenementen zoals gespecificeerd in art. 3.8.003 niet voldoen aan alle 
minimumvereisten, kan het volledige evenement het volgende jaar teruggezet worden 
naar nationaal niveau. Indien een specifieke wedstrijd zoals gespecificeerd in art. 
3.8.003 niet voldoet aan de minimumeisen, kan deze wedstrijd direct worden 
teruggezet naar nationaal niveau en worden er geen UCI-punten toegekend. Elke 
organisatie die niet aan de bovenstaande vereisten voldoet, wordt individueel 
beoordeeld door een UCI-werkgroep. 
 
(gewijzigd per 1.01.04; 26.08.04; 15.03.16; 18.10.21) 
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Wereldkalender         
  

3.8.003  

Soort wedstrijd Maatstaven 

Olympische Spelen - Volgens de reglementen voor wielerwedstrijden 
van de Olympische Spelen 

Wereldkampioenschappen - Volgens de reglementen voor Wereld-
kampioenschappen. 

Wereldbeker wedstrijden - Volgens de artikelen 3.4.004 tot en met 3.4.007 

Continentale 
Kampioenschappen 
Regionale Spelen 

- Zie artikel 3.8.004 
 

Klasse 1  Over de competitie: 
- Minimaal 5 deelnemende landen 
- Klasse 1 Wedstrijden voor Elite Mannen en 

Elite Vrouwen 3) 
- Aanvullende wedstrijden voor Junioren (M/V), 

Beloften (M/V) of Elite Vrouwen en aangepast 
wielrennen (Minimaal 3 1 categorieën) 4) 

Per wedstrijd 
- Minimaal 4 deelnemende landen 1) 
- Geen land kan meer dan 50% van het peloton 

vertegenwoordigen 
- Een renner heeft 10 UCI baan punten nodig om 

in te schrijven 5) 
- Minimale afstand zoals vermeld in de UCI 

reglementen 
- Minimale aantallen deelnemers per wedstrijd 6) 

• Sprint : 8 renners (art. 3.2.031) 

• Keirin : 10 renners (art. 3.2.135) 

• Pelotons wedstrijden : 15 renners 

• Koppelkoers : 10 ploegen 

Klasse 2 Over de competitie: 
- Minimaal 3 deelnemende landen 
- Klasse 2 Wedstrijden voor Elite Mannen of Elite 

Vrouwen 
- Aanvullende Wedstrijden voor Junioren (M/V), 

Beloften (M/V) of Elite Vrouwen en aangepast 
Wielrennen (Minimaal 1 categorie) 4) 

- Minimaal 3 2 onderdelen* 
Per wedstrijd 
- Minimaal 3 deelnemende landen 1) 
- Minimale afstand zoals vermeld in de UCI 

reglementen 
- Minimale aantallen deelnemers per wedstrijd 6) 

• Sprint : 8 renners (art. 3.2.031) 

• Keirin : 10 renners (art. 3.2.135) 

• Pelotons wedstrijden : 12 renners 

• Koppelkoers : 8 ploegen  

 
1) In team wedstrijden, als een team is samengesteld uit renners uit verschillende 

landen (gemengd team), prevaleert het land van de meerderheid van de renners. 
In teamevenementen waar geen meerderheid mogelijk is, telt het land van de 
deelnemende renner niet mee 
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2) Evenement = specialisaties uit het programma van het UCI Elite Wereldkampioen-
schappen, georganiseerd in een categorie. 

3) Beide categorieën moeten voldoen aan de eisen van klasse 1 om het evenement 
het volgende jaar in klasse 1 te behouden 

4) Extra evenementen kunnen van dezelfde klasse zijn als die van de competitie of 
lager (Klasse 1, Klasse 2 of Nationaal) 

5) De renner heeft 10 UCI-punten nodig in een UCI Baan-ranglijst op de dag van de 
wedstrijd. Er zijn geen minimum aantal UCI punten nodig voor de Individuele 
Achtervolging, Tijdrit, Ploegenachtervolging en Teamsprint. 

6) Er is geen minimum vereist in andere specialisaties (Individuele Achtervolging, 
Tijdrit, Ploegenachtervolging en Teamsprint). 

 
(ingevoerd per 1.1.04; gewijzigd: 1.10.13; 3.3.14; 15.03.16; 18.10.21) 
 

 


