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TITEL 2 : WEGWEDSTRIJDEN
INLEIDING
Naast het huidige deel dat van toepassing is op wegwedstrijden, moeten
licentiehouders ook de specificaties, financiële verplichtingen, gidsen en richtlijnen
uitgegeven door de UCI en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de volgende
publicaties respecteren en naleven:
Registratieprocedure voor de UCI Internationale Kalender;
Registratiegids voor UCI-teams;
Specificaties voor UCI WorldTour, UCI Women's WorldTour en Heren
Elite UCI ProSeries-organisatoren;
Organisatorische specificaties voor UCI WorldTeams en UCI Vrouwen
WorldTeams;
Gezamenlijke afspraken over de arbeidsomstandigheden van UCI
WorldTeams en UCI ProTeams-rijders;
Financiële verplichtingen van de UCI en financiële verplichtingen van
het International Control Agency (ITA) verplichtingen;
Organisatiegids voor evenementen op de weg;
Richtlijnen voor voertuigcirculatie in het wedstrijdkaravaan;
TV-productiegids, tijdregistratiegids voor de aanbieder, gids voor de
toezichthouder op de weg evenementen;
Visuele richtlijnen voor UCI-teams en organisatoren van internationale
evenementen en gebruik van de regenboogstrepen, de UCImerktekens en de UCI-evenemententekens;
Gebruikersgids van het gecentraliseerde beheersysteem voor
prijzengeld;
Opleidingsgidsen voor commissarissen.
Alle bovengenoemde documenten worden gepubliceerd op de UCI-website in het
reglement of publicatiepagina's.
(tekst geintroduceerd op 08.02.21)

Hoofdstuk 1 : KALENDER EN DEELNAME

2.1.001

Internationale kalender
De wegwedstrijden zijn ingeschreven op de internationale kalender volgens de
classificatie, beschreven in artikel 2.1.005.
UCI WorldTour evenementen zijn ingeschreven op de wereldkalender door de UCI
WorldTour raad. Het UCI bestuur schrijft de andere evenementen in op de
internationale kalender in de ene of de andere klasse volgens de richtlijnen, die het
daartoe opstelt.
Het bestuur van de UCI deelt de andere wedstrijden op de internationale kalender in
een andere klasse overeenkomstig de criteria die zij stelt.
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Als algemene regel, de internationale kalender en het wegseizoen beginnen op de
dag na de sluiting van het voorgaande jaar zijnde de definitieve UCI
Wereldkampioenschappen of WorldTour wedstrijden en eindigt na sluiting van de UCI
WorldTour wedstrijden of Wereldkampioenschappen van het jaar in kwestie.
De data van de internationale kalender en het wegseizoen worden jaarlijks
vastgesteld door het bestuur, waarbij rekening wordt houden met het bovenstaande,
alsmede de specifieke kenmerken met betrekking tot de wedstrijden geregistreerd op
de kalender.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.05; 01.01.17; 23.10.19)
2.1.002

Een continentale serie van wegwedstrijden wordt samengesteld voor alle Elite (ME)
en alle Belofte (MU) mannen op de continentale kalender van ieder continent. Deze
series zijn respectievelijk bekend als Afrika Tour, Amerika Tour, Azië Tour, Europa
Tour en Oceanië Tour.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.05; 01.01.06; 01.08.13; 01.01.15; 01.03.16; 01.01.17)

2.1.003

Om op de internationale kalender geregistreerd te kunnen worden moet een wedstrijd
de deelname van tenminste 10 ploegen waarvan 5 buitenlandse ploegen garanderen.
Een gemengde ploeg wordt aangemerkt als een buitenlandse ploeg als de
meerderheid van de renners de buitenlandse nationaliteit hebben.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05; 01.01.17)

2.1.004

Een gemengde ploeg is exclusief samengesteld uit renners die behoren tot
verschillende ploegen die volgens artikel 2.1.005, met uitzondering van teams en
renners welke zijn geregistreerd bij de UCI, van wie de ploeg niet gecontracteerd is
voor de wedstrijd. De renners moeten een identieke trui dragen welke voorzien kan
zijn van hun gebruikelijke sponsoruitingen. Onder geen beding mag het een nationale
trui zijn.
(gewijzigd per 01.01.99; 01.01.05, 28.04.05, 01.01.07, 12.06.20)

2.1.005

Internationale wedstrijden en deelname
Internationale
Kalender

Wedstrijd
categorie

Klasse

Deelname

Olympische Spelen

ME
WE
ME
WE
MU
MJ
WJ
ME
WE
MU
WU
MJ
WJ

JO

Volgens Titel 11

CM

Nationale ploegen, in overeenstemming met
de wereldkampioenschappen (zie Titel 9)

CC

Nationale ploegen, in overeenstemming met
de continentale kampioenschappen (zie Titel
10)
Nationale ploegen in overeenstemming met de
specifieke regels van het evenement.
Nationale ploegen in overeenstemming met de
regionale spelen (zie Titel 10)

Wereldkampioenschappen

Continentale
kampioenschappen
Continentale spelen
Regionale Spelen
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UCI World Tour

ME

UWT

UCI Europe Tour

MU
MU

1.Pro
2.Pro

1.1
2.1

1.2
2.2

MU

UCI Amerika Tour
UCI Azië Tour
UCI Oceanië Tour
UCI Afrika Tour

ME

Ncup
1.2
Ncup
2.2
1.Pro
2.Pro

1.1
2.1

1.2
2.2

MU

Elite Vrouwen

20211101

WE

1.2
2.2

Ncup
1.2
Ncup
2.2
1.WWT
2.WWT

- UCI WorldTeams (zie art. 2.15.127)
- Uitgenodigde UCI Professional Continental
Teams.
- De nationale ploeg van het organiserende
land in wedstrijden aangewezen door de
PCC.
- UCI World Teams (max. 70 %)
- UCI Pro Teams
- UCI Continentale Teams van het land (1)
- UCI professionele veldrit teams van het
Land (1)
- Buitenlandse UCI Continentale ploegen
(max. 2) (1)
- Nationale ploegen van het land van de
Organisator
- UCI WorldTeams (max. 50%)
- UCI Professionele Continentale ploegen
- UCI Continentale ploegen van het land.
- UCI professionele veldrit teams
- Nationale ploegen
- UCI Professionele Continentale ploegen
van het land
- Buitenlandse UCI ProTeams (Max. 2)
- UCI Continentale ploegen
- UCI professionele veldrit teams
- Nationale ploegen
- Regionale- en clubploegen
- Nationale ploegen
- Regionale en club ploegen (max 16%)(2)
- Gemengde ploegen
-

UCI WorldTeams (max. 65%)
UCI Professionele Continentale ploegen
UCI Continentale ploegen (1)
UCI professionele veldrit teams (1)
Nationale ploegen
UCI World Teams (max. 50%)
UCI Professionele Continentale ploegen
UCI Continentale ploegen
UCI professionele veldrit teams
Nationale ploegen
UCI ProTeams
UCI Continentale ploegen
UCI professionele veldrit teams
Nationale ploegen
Regionale- en clubploegen
Afrikaanse Gemengde ploegen (3)
UCI Professionele Continentale ploegen
van het land
UCI Continentale ploegen
UCI professionele veldrit teams
Nationale ploegen
Regionale- en clubploegen
Gemengde ploegen
Nationale ploegen
Regionale ploegen en club ploegen (max
16%) (²)
Gemengde ploegen
UCI vrouwen WorldTeams (Min.8)
UCI Vrouwen continentale ploegen
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1.Pro
2.Pro

1.1
2.1

Junior Mannen

WE
WU

1.2
2.2

MJ

1.Ncup
2.Ncup
1.1
2.1

Junior Vrouwen

WJ

1.Ncup
2.Ncup
1.1
2.1

(1)

(2)

(3)
(4)

- UCI professionele veldrit teams
- Nationale ploeg van het organiserende
land met toestemming van de UCI
- UCI Vrouwen WorldTeams (Min.4, Max.10)
- UCI Vrouwen Continental ploegen
- UCI professionele veldrit teams
- Nationale ploegen
- Regionale en club teams van het land van
de organisator ((Max. 2)
- UCI Vrouwen WorldTeams (Min.1, Max.7 5)
- UCI Vrouwen Continental teams
- UCI professionele veldrit teams
- Nationale ploegen
- Regionale- en clubploegen
- UCI Vrouwen WorldTeams (max 3)(4)
- UCI Vrouwen Comtinentale ploegen
- UCI professionele veldrit teams
- Nationale ploegen (4)
- Regionale- en clubploegen (4)
- Gemengde ploegen (4)
- Nationale ploegen
- Regionale en club ploegen (max 16%)(2)
- Gemengde ploegen
- Nationale ploegen
- Regionale- en clubploegen
- Gemengde ploegen
- Nationale ploegen
- Regionale en Clubploegen
- Gemengde ploegen
- Nationale ploegen
- Regionale- en clubploegen
- Gemengde ploegen WJ 1

Om te kunnen deelnemen aan een UCI ProSeries-evenement, moeten UCI
Continentale ploegen en UCI Cyclo Cross professionele teams bijdragen aan het
programma voor de strijd tegen doping gerelateerd aan UCI ProSeries-evenementen;
de betrokken teams zullen worden opgenomen in een lijst gepubliceerd op de UCIwebsite.
Alleen regionale en clubteams uit het land van de organisator of het grensland en
alleen als het nationale team van het land van het regionale of clubteam ook aan het
evenement deelneemt.
Alleen voor de UCI Afrika Tour.
Tweede jaars junior-vrouwen mogen in deze teams opgenomen worden, mits de
Nationale federatie welke de licentie heeft verstrekt hiervoor toestemming geeft

Om deel te kunnen nemen aan een wedstrijd op de UCI wereld kalender, dienen
renners een accurate Where-about info aan de antidoping organisatie voor een
minimale periode van 6 weken en dat ze zijn onderworpen aan het testen in
overeenstemming met de atleet biologisch paspoort programma zoals uitgevoerd
door de UCI.
(gewijzigd per 01.01.99; 01.01.05; 01.01.06; 01.10.06; 25.09.07; 01.01.09; 01.07.09;
01.10.09; 01.10.10; 01.07.11; 01.07.12; 01.10.13; 01.01.14; 01.01.15; 01.01.16;
01.11.16; 12.01.17; 01.02.17; 01.01.18; 23.10.19; 01.01.20; 09.11.20)

2.1.005 Bis
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Opleidingsploegen van UCI World Teams en UCI ProTeams
Renners die zijn geregistreerd bij een opleidingsploeg kunnen deelnemen aan UCI
ProSeries of Klasse 1-evenementen met het gerelateerde UCI WorldTeam of UCI
ProTeam met inachtneming van de volgende beperkingen:
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Categorie van het evenement
UCI Pro series
Klasse 1

Aantal renners toegestaan in de
UCI World Team of UCI Pro Team
Max. 2 renners
Max. 4 renners

Renners die zijn geregistreerd bij een UCI World Team of UCI Pro Team kunnen
deelnemen aan klasse 1- of klasse 2-evenementen met het gerelateerde
ontwikkelingsteam met de volgende beperkingen:
Categorie van het evenement
Klasse 1
Klasse 2

Aantal renners toegestaan in het
opleidingsteam
Max. 2 renners
Max. 1 renner

(ingevoerd op 23.10.19)
2.1.006

“MU” renners kunnen deelnemen aan wedstrijden die geklasseerd zijn als “ME”.
Wedstrijden geklasseerd als “MU” zijn exclusief gereserveerd voor de “MU” categorie
(Beloften).
“WU” renners mogen deelnemen aan wedstrijden in klasse “WE”.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.07; 01.01.08; 01.01.15; 01.01.18)

2.1.006

“MU” renners kunnen deelnemen aan wedstrijden die geklasseerd zijn als “ME”.
Wedstrijden geklasseerd als “MU” zijn exclusief gereserveerd voor de “MU” categorie
(Beloften). Wedstrijden die geklasseerd zijn als “ME Ncup” zijn gereserveerd voor
renners 19 tot en met 22 jaar, inclusief renners die behoren tot een UCI World Team.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.07; 01.01.08; 01.01.15)

2.1.007

Tenzij vooraf toestemming is verkregen van het UCI bestuur mogen organisatoren
geen andere leeftijdslimieten vaststellen dan die welke corresponderen met de
junioren-, beloften- en elitecategorieën.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.1.007 Bis

Verplichte uitnodigingen voor evenementen op de internationale kalender
Voorzieningen voor Grote ronde’s en UCI WorldTour-etappewedstrijden
De organisator moet de beste UCI ProTeams op de UCI World Team Ranking
uitnodigen, zoals bepaald op de laatste dag van het voorgaande seizoen (volgens de
voorwaarden van artikel 2.1.001), volgens het volgende:
Aantal UCI
World Teams

19
18
17
16

20211101

Verplichte
uitnodiging
van de beste
UCI ProTeams (2)

Resterende wildcards voor organisatoren

Grote Ronde’s (3)

Overige
Etappe wedstrijden

2
2
2
3

5
5
5
6

1
2
3
3
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(1)
(2)
(3)

Voor de toepassing van dit artikel worden ploegen in aanmerking genomen welke
tijdens het vorige seizoen geregistreerd waren als UCI ProTeam en UCI WorldTeam.
Uitnodigingen afgewezen door uitgenodigde UCI ProTeams kunnen door de
organisator worden gebruikt als extra wildcards.
De organisator van een Grote ronde moet de deelname aan de wedstrijd van ten
minste één UCI WorldTeam of UCI ProTeam uit het land van de organisator onder de
22 deelnemende teams garanderen.

UCI ProTeams die de verplichte uitnodiging van de organisator (behalve wildcard)
accepteren om deel te nemen aan ten minste één Grote ronde, betalen dezelfde
bijdrage aan het biologische paspoort als UCI WorldTeams, zoals gepubliceerd in het
International Testing Agency (ITA) document met financiële verplichtingen
beschikbaar op de UCI-website.
Bepalingen voor UCI WorldTour eendaagse evenementen
De organisator moet de beste UCI ProTeams op de UCI World Team Ranking
uitnodigen, zoals bepaald op de laatste dag van het voorgaande seizoen (volgens de
voorwaarden van artikel 2.1.001), volgens het volgende:
Aantal UCI
World Teams
19
18
17
16
(1)
(2)

Verplichte uitnodiging
van de beste
UCI ProTeams (2)
2
3
4
4

Resterende wildcards voor
organisatoren
4
4
4
5

Voor de toepassing van dit artikel worden ploegen in aanmerking genomen welke
tijdens het vorige seizoen geregistreerd waren als UCI ProTeam en UCI WorldTeam.
Uitnodigingen afgewezen door uitgenodigde UCI ProTeams kunnen door de
organisator worden gebruikt als extra wildcards.

Bepalingen voor UCI Vrouwen WorldTour wedstrijden
De organisator moet een uitnodiging sturen aan alle UCI Vrouwen WorldTeams en
naar de 2 beste continentale UCI-teams voor vrouwen op basis van het eerste UCI
WorldTour ranglijst gepubliceerd na het laatste event van het vorige seizoen.
In het geval dat het aantal UCI Vrouwen WorldTeams minder dan 13 is, is het aantal
verplichte uitnodigingen voor de continentale UCI vrouwen teams, op basis van de
bovengenoemde rangschikking, worden overeenkomstig verhoogd om een minimum
aantal van 15 uitnodigingen voor de UCI WorldTeams en UCI continentale vrouwen
teams te garanderen.
Bepalingen voor ME en MU klasse 2 wedstrijden van de Europe Tour evenals
ME en MU klasse 1 en klasse 2 wedstrijden voor de America Tour, Asia Tour en
Oceanië Tour.
De organisator moet uitnodigen:
-

De eerste 3 UCI continental teams in het klassement voor teams van het
continentale circuit van de wedstrijd. Voor de toepassing van deze bepaling,
alleen teams uit het relevante continentale circuit waarvan het evenement deel
uitmaakt of, onder deze, alleen het beste team van elk land wordt in
aanmerking genomen.

Bepalingen voor ME en MU klasse 1 en klasse 2 wedstrijden van de Africa Tour
20211101
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De organisator moet uitnodigen:
-

de eerste 3 nationale ploegen in het klassement voor landen in de UCI Africa
Tour, op de laatste dag van het vorige seizoen (in de zin van artikel 2.1.001).

Bij etappewedstrijden moet als datum de dag van de eerste etappe worden
aangehouden.
De organisator dient boven genoemde teams die positief hebben gereageerd op een
uitnodiging te accepteren en te berichten.
(gewijzigd per 01.01.06; 01.01.07; 01.10.10; 01.02.11; 01.07.11; 01.07.12; 01.10.13;
01.01.15; 01.01.17; 25.10.17; 22.10.18; 23.10.19, 11.02.20, 12.06.20; 08.02.21;
01.11.21)

2.1.008

Nationale kalenders
Het inrichten van de nationale kalenders, de structuur daarvan, de classificatie van
nationale wedstrijden en de regels met betrekking tot de deelname zijn de
verantwoordelijkheid van de respectievelijke nationale federaties, onderworpen aan
de onderstaande bepalingen.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.1.009

Alleen de volgende teams en renners mogen deelnemen in nationale wedstrijden:
Wedstrijden voor Elite mannen in Europa
UCI Professional Teams van het land welke niet meer dan 10 wedstrijden
geregistreerd hebben staan in de ME categorie op de internationale kalender
en met toestemming van hun federatie;
UCI continentale ploegen van het land;
Regionale- en clubploegen;
Nationale ploegen;
Gemengde ploegen.
Wedstrijden voor Elite mannen buiten Europa
UCI Professional continentale teams van het land met de goedkeuring van
hun nationale federatie;
UCI continentale teams van het land;
Regionale en clubteams;
Nationale teams;
Gemengde ploegen
Wedstrijden voor Elite vrouwen
UCI Vrouwen WorldTeams (alleen nationale of klasse 2-evenementen uit het
land van de uitbetalende instantie van het team of uit het land van een van de
hoofdsponsors van het team en met een maximum van twee nationale of
klasse 2-evenementen per jaar. Toestemming van de UCI ten minste drie
maanden voor de wedstrijd.);
UCI Vrouwen Continental teams;
Regionale en clubteams;
Mixed teams.
Alleen in nationale ploegen mogen tevens renners van een UCI team worden
opgenomen.
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(gewijzigd per 01.01.05; 01.08.13; 01.01.15; 25.10.17; 23.10.19)
N 2.1.009.01 Mits anders bepaald d.m.v. de Jaarlijkse Besluiten van het Hoofdbestuur (o.m.
competitie wedstrijden) en/of een officiële mededelingen mag een club of gemengde
ploeg maximaal 2 renners uit een Continental team (CT) en/of Landelijk Discipline
Team (LDT) opstellen in uitsluitend Nederlandse wegwedstrijden op de nationale
kalender, mits de naam van de club op de licentie van de renners staat en het eigen
CT of LDT niet aan de start van de desbetreffende wedstrijd staat.
Zij dienen in voornoemde gevallen te rijden in het tricot van hun al dan niet
gesponsorde club.
(ingevoerd op 01.01.10; gewijzigd per 01.01.11; 01.01.13; 01.06.15)
2.1.010

Een nationaal evenement mag maximaal 3 buitenlandse ploegen aanvaarden.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.1.011

Nationale federaties mogen overeenkomsten opmaken voor de deelname van
buitenlandse renners die in grensgebieden wonen; dergelijke renners zullen niet als
buitenlandse renners aangemerkt worden. Deze overeenkomsten moeten getoond
worden aan het college van commissarissen dat de leiding heeft over de wedstrijd.
(gewijzigd per 01.01.05)

Categorie 2, Nationale kalender:
N 2.1.011.01 Eén- en/of meerdaagse wegwedstrijden of omlopen en alle Nationale
wegkampioenschappen worden geplaatst op de Nationale kalender door de
commissie wegsport van de KNWU. Vorenstaande inclusief criteriums en
invitatiewedstrijden, omlopen alsmede ploeg- en/of individuele tijdritten voor
professionals A & B.
Nationale criteriums en invitatiewedstrijden, omlopen en tijdritten voor de in het
schema van artikel 2.1.011.02 genoemde overige categorieën, worden ingeschreven
op de Nationale kalender door de consuls van het district.
De navolgende bijzonderheden bij materiaalverzorging zijn (afhankelijk van de lengte
van het parcours) mogelijk:
Parcourslengte tot 2500 meter: Materiaalverzorging v.a. de kant en ronde
vergoeding bij defect is mogelijk.
Parcourslengte 2,5 – 8 KM: Uitsluitend volgerskaravaan met enkele neutrale
materiaalwagens.
Parcourslengte > 8 KM: Bij de categorieën Elite/Beloften en de wedstrijden op
de UCI kalender is het volgen met ploegleidersauto’s mogelijk.
Alle andere categorieën > 8 KM: Uitsluitend volgerskaravaan met neutrale
wagens.
In de karavaan van alle wedstrijden op de nationale kalender (inclusief Cluben/of Topcompetities (M/V) kan het aantal volgauto’s bepekt worden.
Organisatoren zijn vrij om i.v.m. het parcours en vergunning- en
milieutechnische omstandigheden de karavaan te beperken.
(gewijzigd per 01.01.18; 01.01.19)
N 2.1.011.02 Nationale wedstrijden en deelname:
Type/klasse wedstrijd:
Eén- of meerdaagse van
stad tot stad weg-

20211101

Kalender

Deelname
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wedstrijden of omlopen
van meer dan 20 km.
Klasse ME Nat. en
MU Nat.
Klasse MJ Nat
Klasse WE Nat

Nat. (Cat. 2) Zie artikel 2.1.009
Nat. (Cat. 2) Junioren
Nat. (Cat. 2) - Elite-Vrouwen
- Belofte-vrouwen
- Elite clubvrouwen

UCI vrouwen ploegen
(uitsluitend met rensters die
tot de ploeg behoren),
gemengde en clubploegen

Klasse WJ Nat

Nat. (Cat. 2) - Junior-Vrouwen
- Nieuweling meisjes
- Amateur Vrouwen
Klasse NN
Nat. (Cat. 2) Nieuwelingen of Nieuweling-Meisjes
Klasse MM Nat
Nat. (Cat. 2) Masters(M)
Klasse NA
Nat. (Cat. 2) Amateurs(M)
Omlopen op een parcours Nat. (Cat. 2) Professionals
tot 20 km.
Nat. (Cat. 2) Elite-Mannen & Beloften
Nat. (Cat. 2) Beloften
UCI vrouwen ploegen
Nat. (Cat. 2) - Elite Vrouwen
- Belofte-vrouwen
(uitsluitend met rensters die
- Amateurs(V)
tot de ploeg behoren),
- Masters(v)
(club)gemengde ploegen,
regionale- en clubploegen
Nat. (Cat. 2) -Junioren of
-Junior-Vrouwen
Nat. (Cat. 2) -Nieuwelingen of
-Nieuweling-Meisjes
Nat. (Cat. 2) Masters(M) of Masters(V)
Nat. (Cat. 2) Amateurs(M) of Amateurs(V)
Nat. (Cat. 2)
Sportklasse (M)

(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 01.01.11; 01.01.17)
N 2.1.011.03 Voor wegwedstrijden op de nationale kalender worden door de KNWU als gemengde
ploeg erkend:
Club gemengde ploeg (CGP)
(niet mogelijk in top- en clubcompetitiewedstrijden en in
competitiewedstrijden voor regionaleof districtsselecties)

Ploeg samengesteld uit renners die lid zijn -of deel uit
maken- van verschillende, bij de KNWU aangesloten,
clubs en die niet aan de start staan. Van een Club
Gemengde Ploeg (CGP) dient ten minste de helft van de
deelnemende renners de naam van de ingeschreven
club op de licentie vermeld te hebben.

(gewijzigd per 01.01.03)
N 2.1.011.04 De wedstrijden mogen uitsluitend worden georganiseerd voor de categorieën, zoals
die in artikel 2.1.011.02 afzonderlijk zijn benoemd (uitzondering: zie artikel 1.2.014.08
en Titel 2, Hoofdstuk 7 [Criteriums]).
Houders van een buitenlandse licentie als Master kunnen in Nederland uitsluitend
uitkomen in wedstrijden voor Masters en Amateurs.
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.05; 01.01.11; 01.01.18)
Regionale kalender:
N 2.1.011.05 Criteriums, invitatiewedstrijden, omlopen t/m 20 km en tijdritten voor de in het schema
van artikel 2.1.011.02 genoemde categorieën welke niet op de nationale kalender
20211101
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worden geplaatst, worden ingeschreven op de Regionale kalender door de consul
van het district.
(gewijzigd per 01.01.18; 01.01.19)
N 2.1.011.05 [Vervallen per 01.01.11]
N 2.1.011.06 [Vervallen per 01.01.11]
N 2.1.011.07 [Vervallen per 01.01.11]
N 2.1.011.08 Categorie 4 wedstrijden ([Inter]clubwedstrijden)
Type wedstrijd
Criteriums en tijdritten

Deelname
Alle categorieën licentiehouders
Houders van
Houders van een NTFU-Ledenpas

Interclubwedstrijden kunnen ook als criterium op een stratenparcours plaats vinden
en moeten worden aangemeld bij de consul.
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.11; 10.05.17; 01.01.19)
N 2.1.011.09 De organiserende club bepaalt de categorie-indeling en/of leeftijdsindeling van de
categorieën die in categorie 4 wedstrijden mogen deelnemen.
Niet-licentiehouders kunnen bij wedstrijden in Categorie 4 via de KNWU een (dag)
startlicentie aanvragen, zoals aangegeven in artikel N1.1.038.02 en volgens het tarief
zoals vermeld in de Jaarlijkse Besluiten van het hoofdbestuur, verkrijgen voor
deelname aan de wedstrijden. Deelname met een NTFU-ledenpas is eveneens
mogelijk.
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.11; 10.05.17; 01.01.20)

Hoofdstuk 2 : ALGEMENE BEPALINGEN
§1
2.2.001

Deelname

Renners behorende tot een ploeg geregistreerd bij de UCI met dezelfde financieel
verantwoordelijke of hoofdsponsor mogen niet uitkomen in dezelfde wedstrijd,
behalve in geval van een evenement met individuele deelname. Verder mag niet meer
dan 1 nationale ploeg van iedere land meedoen in een evenement.
Als aanvulling, de deelname van dezelfde UCI WorldTeam en een UCI geregistreerde
opleidingsteam ondersteund door dezelfde UCI Pro Team is verboden.
Eveneens is deelname van beide ploegen, t.w. een UCI Professional Continental
team en UCI geregistreerde opleidingsteam verbonden met hetzelfde UCI
Professional Continental team, verboden.

20211101
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Nationale federaties verklaren aan de UCI wanneer een aangesloten club team
dezelfde uitbetalende instantie / team vertegenwoordiger of belangrijkste partner
heeft dan een team die geregistreerd is bij de UCI.
(gewijzigd per 01.07.10; 01.10.11; 01.01.13; 25.10.17)
2.2.002

Het maximum aantal deelnemers voor
overeenstemming met onderstaande tabel:

een

wegwedstrijd

is

Categorie
Olympische spelen
Wereldkampioenschappen
Continentale kampioenschappen
Continentale spelen
Regionale spelen
Nationale kampioenschappen

Maximum

International mannen wedstrijden
UCI World Tour
UCI World Tour Vrouwen
Elite Vrouwen
UCI Europa Tour
UCI America Tour
UCI Azië Tour
UCI Oceanië Tour
UCI Africa Tour
UCI Nations Cup
Junior mannen

Maximum

Internationale vrouwen wedstrijden
Eendaagse wedstrijd voor UCI Vrouwen WorldTour en UCI Pro
series
Etappewedstrijden voor UCI Vrouwen WorldTour en UCI Pro
series
Klassen 1
Klasse 2
Junior vrouwen

Maximum
144

Nationale wedstrijden
(N*) Nationale kalenders

Maximum
176

beperkt

in

200

176

168

176

* Binnen de limiet van 200

Onverminderd het minimum aantal renners die voortvloeien uit een andere bepaling
van de UCI-reglementen, wordt het minimum aantal renners die een wegrace
beginnen vastgesteld volgens de volgende tabel:
Categorie
Klasse Minimum
Internationale wedstrijden voor vrouwen
UCI Vrouwen Worldtour 1.WWT
90
UCI Pro series
1.Pro
Klasse 1
2.1
Andere wedstrijden
40

Maximum aantal deelnemers
N 2.2.002.01 Voor wedstrijden zoals bedoeld in de artikelen 2.1.001 t/m 2.1.007 geldt de UCI regelgeving. Voor wedstrijden op de nationale kalender geldt:
20211101
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-

bij ploegen van 6 renners: max. 150 deelnemers (inclusief de buitenlandse
ploegen);
bij ploegen van 8 renners: max. 150 deelnemers (inclusief de buitenlandse
ploegen);
In de Topcompetitie Elite mannen: Maximaal 176 renners (gelijk aan het UCI
reglement).

Voor eendaagse en/of meerdaagse wegwedstrijden op de nationale kalender
Nieuwelingen en Junioren geldt:
-

District, club- of clubcombinatie selecties geselecteerd op basis van een
voorinschrijving (zie: de officiële mededelingen en/of jaarlijkse besluiten van
het hoofdbestuur) van maximaal 3 renners per ploeg met een maximum van
2 ploegen per club, waaronder 1 ploeg van de organiserende vereniging en 8
districtsploegen, samengesteld door de districtstrainers.
I.v.m. de marge mag de inschrijving maximaal 150 deelnemers bedragen.
District ploegen mogen geen renners opnemen waarvan de eigen vereniging
ook deelneemt.
Ploegen die 21 dagen voor de wedstrijd niet hebben ingeschreven verliezen
hun recht van inschrijving en worden i.o.m. de coördinator vervangen. De
bondscoach kan i.o.m. de coördinator renners toevoegen.

(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.03; 01.01.13; 01.01.16; 01.01.18; 12.03.18)
N 2.2.002.02 Indien het parcours hiertoe aanleiding geeft, behoudt het Hoofdbestuur (en voor deze
de betrokken commissie) zich het recht voor het maximum aantal deelnemers voor
een wedstrijd te verminderen.
2.2.003

Onverminderd de specifieke bepalingen van de UCI-regelementen (bijv. Bepalingen
in de Titels 9 en 11 betreffende respectievelijk de UCI Road World Championships en
Olympische Spelen), het aantal startende renners per ploeg wordt vastgesteld door
de organisator met het minimum van 4 en het maximum aantal renners van 7 per
ploeg. De organisator moet voor de wedstrijd het aantal startende renners per ploeg
vermelden in het programma, de technische gids en op het inschrijfformulier. Dit
aantal moet gelijk zijn voor alle ploegen. Het aantal startende renners welke staan
geregistreerd op het inschrijf formulier moet gelijk zijn aan het aantal zoals bepaald
door de organisator. Er zal geen rekening worden gehouden met teveel ingeschreven
renners.
Onverminderd hetgeen gesteld in artikel 1.2.053, als het aantal startende renners per
ploeg is bepaald op 4,5 of 6, dan mag een ploeg niet starten wanneer er minder dan
4 renners zijn. Ligt dat aantal op 7 of 8 startende renners, dan mag een ploeg niet
starten met minder dan 5 renners. Bij een ploeg van 9 startende renners mag niet
gestart worden met minder dan 6 renners.
Bijzondere bepalingen voor UCI WordlTour wedstrijden
In de UCI WorldTour wedstrijden is het aantal startende renners per ploeg bepaald
op 8 voor de grote rondes en 7 voor de overige wedstrijden.
Onverminderd hetgeen is gesteld in de artikelen 1.2.053, 1.2.055 en 2.2.003 Bis, als
een ploeg zonder geldige reden start in een WorldTour wedstrijd met minder renners
dan vermeld in de vorige paragraaf, zal de ploeg per ontbrekende renner een boete
krijgen van Sfr. 5.000,--.
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Bijzondere bepalingen voor Vrouwen Elite in de UCI Vrouwen WorldTour
wedstrijden en UCI Pro Series.
Voor eendaagse wedstrijden is het aantal startende rensters per ploeg vastgesteld op
6.
Voor etappe wedstrijden mag de organisator het aantal startende rensters bepalen
op 6 of 7
Bijzondere bepalingen voor UCI ProSeries elite mannen evenementen
Voor eendaagse evenementen en etappewedstrijden wordt het aantal startende
renners per team vastgesteld op 6 of 7 door de organisator.
Het minimum aantal startende teams voor UCI ProSeries-evenementen wordt als
volgt vastgesteld:
2020

2021

2022 en daarna

Wedstrijden in Europe
Etappewedstrijden

17 ploegen van 6
renners; of
16 ploegen van 7
renners

18 ploegen van 6
renners; of
17 ploegen van 7
renners

19 ploegen van 6
renners; of
18 ploegen van 7
renners

Eendaagse
wedstrijden

20 ploegen van 6
renners; of
17 ploegen van 7
renners

21 ploegen van 6
renners; of
18 ploegen van 7
renners

22 ploegen van 6
renners; of
19 ploegen van 7
renners

18 ploegen van 6
renners; of
16 ploegen van 7
renners

19 ploegen van 6
renners; of
17 ploegen van 7
renners

Wedstrijden buiten Europe
EtappeWedstrijden en
and Eendaagse
Wedstrijden

17 ploegen van 6
renners; or
15 ploegen van 7
renners

(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.07; 26.01.08; 01.02.12; 01.07.12; 01.10.13; 01.01.15:
01.01.18; 23.10.19; 01.01.20, 12.06.20)
2.2.003 Bis

Voor alle wedstrijden op de weg, onverminderd het bepaalde in artikel 1.2.053, als
het aantal renners per team is gesteld op het aantal startende renners 4, 5 of 6, dan
mag een team niet starten met minder dan 4 renners. Als het aantal startende renners
per team 7 of 8 is, dan mag een team niet starten met minder dan 5 renners.
Een team aan het begin van een wedstrijd met minder renners dan in het minimum
dat is vastgesteld in het vorige lid van dit artikel mag niet starten. In het geval van een
UCI-WorldTeam, het team wordt beschouwd als afwezig ten behoeve van de
toepassing van de artikelen 2.15.128 en 2.15.129.
(ingevoerd op 01.01.18)

2.2.004

20211101

(N) De ploegen mogen vervangers vermelden voor de ingeschreven renners, maar
dit aantal mag niet groter zijn dan de helft van de ingeschreven renners. Voor klasse
2 wedstrijden: Alleen de vervangers vermeld op het inschrijfformulier zullen de
ingeschreven renners mogen vervangen.
Voor andere wedstrijden: Een maximun van 2 renners mogen ingeschreven renners
vervangen ongeacht of ze zijn ingevoerd als vervanger of niet.
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(gewijzigd per 01.01.16)
2.2.005

(N) Uiterlijk 72 uren voor de dag van de wedstrijd moeten de ploegen aan de
organisator schriftelijk de namen van de renners en twee vervangers bevestigen.
Slechts de in deze bevestiging genoemde renners zullen toegestaan worden te
starten.
In het kader van de grote rondes en om uitsluitend medische redenen, mag een
maximum van twee renners worden vervangen. Dit met gemeenschappelijke
instemming van de voorzitter van de jury, de organisator van de Grote rondes en de
officiële UCI-arts en de voorafgaande overschrijving van een medisch attest bij
medical@uci.ch. Om gebruik te maken van deze bepaling, moeten de ploegen op de
renners bevestiging verklaren bij de wedstrijdcommissarissen dat twee renners als
vervanger staan vermeld.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.05.17)

2.2.006

Indien door het aantal ploegen dat ingeschreven heeft voor een wedstrijd in
ploegverband het toegestane aantal deelnemers wordt overschreden, dan dient het
aantal deelnemers per ploeg verminderd worden met een gelijk aantal voor alle
ploegen. In de andere wedstrijden zal voorrang verleend worden volgens ontvangst
van de inschrijfformulieren. De organisator moet de vermindering, respectievelijk de
niet-toegelaten ingeschrevenen, zo vlug mogelijk mededelen aan alle ploegen.

2.2.007

Indien het aantal ingeschreven deelnemers vijftien dagen voor aanvang van de
wedstrijd minder is dan 100, mag de organisator de aangeworven ploegen
toestemming verlenen het aantal renners per ploeg te verhogen tot maximaal 8.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.16; 23.10.19)

2.2.008

Renners die behoren tot een UCI ProTeam, een UCI vrouwen WorldTeam of een UCI
Continental team mogen niet deelnemen wedstrijden voor recreatief wielrennen,
tenzij vrijstelling is verleend door de UCI cycling council for Worldteams en
Professional Teams. Zonder de verkregen vrijstelling mogen zij echter éénmaal per
jaar deelnemen aan een wedstrijd voor recreatief wielrennen dat hun naam draagt.
Renners die behoren tot een UCI Professional Continental Team of UCI Vrouwen
Continental Team mogen maximaal 3 maal per jaar deelnemen aan een fietsen voor
allen evenement.
Het aantal deelnemers behorende tot een bij de UCI geregistreerde ploeg is
gelimiteerd tot drie. Iedere renner moet bij de organisator controleren dat dit aantal
niet wordt overschreden.
(gewijzigd per 01.01.05; 23.10.19)

2.2.009

20211101

Deelname toestemming
De bijdrage van de organisator aan de reis- en verblijfskosten van de ploegen of
renners in een wegwedstrijd op de internationale kalender wordt direct tussen de
partijen onderhandeld, behalve in de volgende gevallen:
1.
UCI WorldTour wedstrijden: De organisator moet een deelname toelage
betalen waarvan het bedrag is vastgesteld door de UCI WorldTour raad en
welke is gepubliceerd in het financial obligation document; dit bedrag moet
worden verhoogd met Zw.frs. 1.550,- voor die ééndaagse wedstrijden waar
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2.

3.

een ploeg niet op dezelfde dag naar huis kan reizen wegens het finish- tijdstip
van de wedstrijd.
Historische klasse wedstrijden op de wereldkalender en UCI Europa Tour de
HC, klasse 1 en Ncup wedstrijden:
De organisator moet een deelname toelage betalen waarvan het minimum
bedrag is vastgesteld door het UCI bestuur en welke is gepubliceerd in het
financial obligation document.
Wedstrijden voor UCI Women’s WorldTour en ProSeries: de organisator van
een wedstrijd moet een participatietoelage betalen waarvoor het
minimumbedrag wordt vastgesteld door het Managementcomité en
gepubliceerd in het document met financiële verplichtingen.

(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.06; 01.10.06; 01.01.08; 01.01.09; 01.01.18; 01.01.19;
23.10.19)
2.2.010

In alle etappe wegwedstrijden op de internationale kalender moet de organisator de
verblijfskosten van de ploegen dragen, vanaf de nacht voorafgaand aan de start tot
aan de finishdag; renners moeten in de hotels blijven die door de organisator
gedurende de gehele duur van de race is toegewezen.
Team ondersteunend personeel van de ploeg moet tot een gelijk aantal als het aantal
renners per ploeg gedragen worden en vastgesteld in de specifieke reglementen voor
het evenement, zonder afbreuk te doen aan een speciale bepaling welke is
gepubliceerd in het financial obligation document door de UCI.
De organisatoren van de UCI WorldTour, UCI Vrouwen WorldTour of UCI Europa
Tour HC of klasse 1- wedstrijd moet de kosten van één overnachting meer in het hotel
dragen indien een ploeg niet op dezelfde dag naar huis terug kan keren in verband
met de finishtijd van de wedstrijd.
Ploegen die deelnemen aan een wereldkalender wedstrijd zijn verplicht de nacht voor
de start te verblijven in een hotel in de startplaats.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.09; 19.06.15; 01.01.18)

2.2.010 bis

Uitsluiting van wedstrijden
Onder voorbehoud van disciplinaire straffen die in de reglementen zijn voorzien, kan
een licentiehouder of een ploeg van een wedstrijd worden uitgesloten als hij/deze het
imago van de wielersport of de organisatie ernstig beschadigt. Deze uitsluiting kan
voor of tijdens de wedstrijd worden opgelegd.
De uitsluiting wordt opgelegd door een gezamenlijke beslissing van de voorzitter van
het college van commissarissen en de organisator.
In geval dat de voorzitter van het college van commissarissen en de organisator het
niet eens zijn met elkaar, wordt de beslissing genomen door de voorzitter van de UCI
worldtour raad in het geval van een UCI worldtour wedstrijd, en door de voorzitter van
de wegcommissie in andere gevallen, of door de afgevaardigden welke zij hebben
aangewezen.
De licentiehouder of de ploeg moeten worden gehoord.
Als de beslissing is genomen door de voorzitter van de UCI worldtour raad of de
voorzitter van de wegcommissie, mag hij uitsluitend beslissen op basis van het
rapport van de voorzitter van het college van commissarissen.
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Tenzij anders voorzien in dit reglement, worden de uitslagen, bonificaties en prijzen
behaald voorafgaand aan de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd, niet
ingetrokken.
Speciale voorwaarden van toepassing op wegwedstrijden in de historische klasse
De organisator mag een ploeg of één van diens leden weigeren deel te nemen aan –
of uit te sluiten van- de wedstrijd, wanneer de aanwezigheid daarvan nadelig kan zijn
voor het aanzien of de reputatie van de organisator of de wedstrijd.
Indien de UCI en/of de ploeg en/of één van diens leden niet instemt met de op deze
wijze door de organisator genomen beslissing, kan het geschil worden voorgelegd
aan de Arbitrageraad voor de Sport (CAS) welke een uitspraak moet aanleveren
binnen een gepaste periode. Echter, in geval van de Tour de France, moet het geschil
worden voorgelegd aan de Arbitragekamer voor de Sport (Maison du sport francais,
1 avenue Pierre de Coubertin, 75640 Paris Cédex 13).
(gewijzigd per 25.09.07; 01.01.09)

§2
2.2.011

2.2.012

20211101

Organisatie

Programma + technische gids van de wedstrijd
(N) De organisator moet een programma opstellen voor iedere editie van zijn
wedstrijd.
(N) Het programma en de technische gids moeten minstens de volgende
organisatorische bijzonderheden inhouden:
Het specifieke wedstrijdreglement, dat de volgende punten omvat, afhankelijk
van het type wedstrijd:
dat deze wedstrijd zal verreden worden conform de UCIreglementering
een verklaring dat uitsluitend de UCI schaal van straffen van
toepassing is.
Indien van toepassing, de lokale anti-doping wetgeving welke
aanvullend van toepassing is op de anti-dopingreglementen van de
UCI;
de wedstrijdklasse en het van toepassing zijnde schema van UCI
punten.
de categorieën van deelnemers
het aantal renners per ploeg (maximum en minimum)
de openingsuren van de permanence
de plaats en het tijdstip van de licentiecontrole en de uitreiking van de
rugnummers
voor UCI WorldTour wedstrijden, de contactgegevens van de
technisch gedelegeerde
de plaats en het tijdstip van de teammanagersvergadering
de juiste locatie van de permanence en het lokaal voor de anti-doping
controle
de frequentie die gebruikt wordt voor radio-tour
bijkomende klassementen inclusief de vereiste informatie (punten,
procedure bij gelijke punten, enz.)
de prijzen voor alle uitslagen/klassementen
de eventuele (tijd)bonificaties
alle voorziene aankomsttijden
etappes met aankomst bergop zoals bedoeld in artikel 2.6.027
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-

-

-

procedures van de officiële huldiging ceremonies
de wijze waarop de gerealiseerde tijden in ploegentijdritten worden
verwerkt in de individuele klassementen
voor zover dat het geval is, de aanwezigheid van een materiaalmotor
Voor WorldTour wedstrijden, de contactgegevens van de technisch
gedelegeerde
voor zover dat het geval is, de aanwezigheid van verzorgingsplaatsen
tijdens tijdritten of –etappes en de omstandigheden en procedures
daarvan
de criteria voor de startvolgorde in een tijdrit of proloog; de criteria
bepalen de volgorde van ploegen; iedere ploeg bepaalt de volgorde
van start van zijn renners.
een beschrijving van het parcours met profiel (profiel indien nodig), afstanden,
verzorgingsplaatsen en, indien van toepassing, omloop.
de hindernissen in het parcours (tunnels, spoorwegovergangen, specifieke
punten, enz.).
een gedetailleerde routebeschrijving en bijbehorende tijdplanning.
tussensprints, bergpremies en speciale premies.
het plan en profiel (profiel indien nodig) van de laatste 3 kilometer.
de juiste plaats van start, aankomst.
een lijst van ziekenhuizen, waarmee de organisator contact heeft gehad, om
gewonden te ontvangen.
de samenstelling van het college van commissarissen.
de naam, het adres en het telefoonnummer van de koersdirecteur, evenement
veiligheidsmanager en de namen van de andere officials.
het veiligheids organisatie schema van het evenement, met details over de
identiteit, functies en contactgegevens van degenen die verantwoordelijk zijn
voor de verschillende sectoren;
in wedstrijden met tijdrit etappes: wanneer het gebruik van specifieke
tijdritfietsen verboden is in tijdrit etappes.

(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.05; 01.01.07; 01.01.09; 01.01.15; 08.02.21)

2.2.013

Uitslagen
(N) De organisator moet de commissarissen voorzien van de benodigde uitrusting om
de resultaten van de wedstrijd of de etappe tezamen met de lijst van renners die
gestart zijn elektronisch over te zenden naar de UCI en de nationale federatie.
(gewijzigd per 01.01.05)

Juryruimte
N 2.2.013.01 Een verhoogde, overdekte juryruimte moet voorzien zijn aan de finish en uitgerust zijn
met tafels en zitplaatsen voor het aantal aangestelde juryleden. Naast de juryleden
en officials mogen zich in deze ruimte alleen nog de ronde-miss en één
vertegenwoordiger van de organisatie bevinden. Bij of in deze juryruimte moeten
aanwezig zijn:
een rondebord met voldoende, goed leesbare, cijferborden om het aantal af
te leggen ronden duidelijk aan te geven;
een luid klinkende bel;
voldoende recent bijgewerkte deelnemerslijsten voor de leden van de jury;
uiterlijk tien minuten vóór de start de startlijst van alle renners die hun
rugnummer(s) hebben afgehaald;
de eventuele premielijst.
(gewijzigd per 01.01.19)
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N 2.2.013.02 Er dient een geluidsinstallatie aanwezig te zijn waardoor de microfonist op een
afstand van tenminste 500 meter voor de finish tot en met 500 meter na de finish
duidelijk verstaanbaar is.
2.2.014

(N) De Nationale Federatie deelt aan de UCI binnen de kortst mogelijke tijd de
wijzigingen mede betreffende de door de organisator doorgezonden uitslag.
Veiligheid

2.2.015

Evenement Veiligheidsmanager
De organisator moet een evenement veiligheidsmanager aanstellen als onderdeel
van zijn organisatiemedewerkers, wiens rol is gedefinieerd in de organisatiegids voor
wegwedstrijden zoals gepubliceerd door de UCI.
De evenement veiligheidsmanager beoordeelt de risico’s van het evenement en ziet
toe op de naleving van de veiligheidsvoorschriften die zijn opgesteld door zowel de
nationale autoriteiten als de sportautoriteiten (UCI, Nationale Federatie, enz.).
De organisatie zorgt ervoor dat de veiligheidsmanager van het evenement een goede
kennis heeft van de organisatie en veiligheidsprocedures van wielerevenementen. De
organisator zal er ook voor zorgen dat de veiligheidsmanager van het evenement de
relevante regelgevende training heeft gevolgd die kan worden verzocht om zijn taken
uit te kunnen voeren.
Het parcours
Over het algemeen wordt het verloop van een wegwedstrijd gedefinieerd als de
verharde weg beschikbaar is voor wegverkeer. Renners kunnen de voorgeschreven
koers niet verlaten, zoals beschreven in artikel 1.2.064.
De organisator zal het parcours (met slagbomen, tape, enz.) fysiek markeren wanneer
het zeer waarschijnlijk is dat renners hiervan afwijken, opzettelijk of niet, bijvoorbeeld
wanneer het parcours wordt gevoerd over een trottoir / stoep, een pad of fietspad
gescheiden door randen, een berm of een verschil in wegniveau dat gemakkelijk kan
worden overschreden.
De organisator moet bij wijze van waarschuwing voldoende kennis geven van een
obstakel waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat hij weet of anticipeert en
dat een abnormaal beveiligingsrisico vormt voor renners en bedienden.
Daarom moet de organisator er in het bijzonder op letten dat de tunnels worden
verlicht, zodat het mogelijk is om op alle plaatsen in de tunnel en bij de ingang een
kenteken van de auto op 10 meter en een donker gekleurde auto op 50 meter te
onderscheiden met het blote oog.
Voor etappekoersen zal de organisator in het dagelijkse communiqué van de
organisatie alle belangrijke informatie over de veiligheid van de etappe van de
volgende dag, voor het voordeel van de teams, renners en volgers systematisch
aangeven.
Het gebruik van onverharde wegen
Als een organisator onverharde wegen in een evenement wil opnemen, moet de UCI
hiervan op de hoogte worden gebracht op het moment van registratie van het
evenement op de kalender. Verder zal de organisator alles in het werk stellen om de
veiligheid van de renners, toeschouwers en wedstrijdvolgers te waarborgen en dat
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het evenement sportief met betrekking tot de billijke behandeling van de deelnemers.
In het bijzonder moet de organisator:
De deelnemende teams voorzien van een gedetailleerde beschrijving van de
relevante secties (lengte, soort ondergrond, moeilijkheidsgraad van de sectie,
wegbreedte enz.), kan worden gereden met een fiets zoals gedefinieerd in
hoofdstuk 3 van deel 1 van het UCI reglement
Zorg voor de veiligheid van het parkoers (onderhoud, vegen en stabiliseren
van het oppervlak, beschermende maatregelen, bewegwijzering etc.)
Zorg ervoor dat de volgende voertuigen geschikt zijn voor de wedstrijd en dat
de chauffeurs beschikken over de nodige vaardigheden.
De UCI kan een aanvraag weigeren om een event op de kalender te registeren en/of
de opname van een onverhard gedeelte te weigeren.
(N) De elementen waarnaar in dit artikel wordt verwezen, moeten worden vermeld in
de technische gids. Voor eendaagse wedstrijden worden ze ook speciaal vermeld
tijdens de vergadering met ploegleiders.
Voorrij auto
De organisator laat de wedstrijd voorafgaan door een inspectiewagen, waarin de
veiligheidsmanager van het evenement (of een andere door deze laatste
aangewezen persoon) zal reizen, om eventuele obstakels aan te wijzen en indien
nodig in te grijpen.
Opblaasbare structuren
(N) Met uitzondering van de finishmarkering, zijn vanaf 1 januari 2022 opblaasbare
structuren op of over de weg verboden.
(N) Tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2022 zijn opblaasbare structuren op of over
de weg, onder de volgende voorwaarden, alleen toegestaan om de startlijn, de laatste
kilometer en de finishlijn te markeren:
De structuur moet worden uitgerust met twee generatoren, evenals twee
ventilatoren tegelijkertijd werken; de structuur moet worden gehandhaafd in
een stabiele positie, zelfs in het geval een van de twee generatoren uitvalt;
Ten minste één technicus moet alert blijven dichtbij de structuur om actie te
ondernemen als er een probleem optreedt;
Tenminste één van de twee blowers moet kunnen werken op een brandstof
generator;
Brandstof moet, indien nodig, in de nabijheid van de constructie aanwezig zijn;
De structuur moet met ten minste 10 ankerpunten worden gewaarborgd.
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.18; 01.01.19, 11.02.20; 08.02.21)
N 2.2.015.01 Overwegen, ophaal- of draaibruggen en andere obstakels, waardoor de deelnemers
gedwongen kunnen worden te stoppen, mogen in de laatste 50 kilometer van het
parcours vóór de finish niet voorkomen.
N 2.2.015.02 Andere verkeers belemmerende obstakels (rotondes, verkeersdrempels,
versmallingen, vluchtheuvels, e.d.) of wegopbrekingen dienen zoveel mogelijk te
worden vermeden. Wanneer naar het oordeel van de vertegenwoordiger van de UCI
of KNWU, de wedstrijdcommissarissen of het wettelijk gezag een onaanvaardbaar
risico ontstaat door een obstakel, dan zal de organisator een alternatieve route
moeten aanbieden.
Evaluatie van de wedstrijd route
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2.2.016

De UCI kan gebruik maken van de diensten van onafhankelijke experts om de
veiligheid en naleving van de route te evalueren. De UCI verzamelt essentiële
informatie van de organisatoren voor dit doeleinde en / of machtigt een onafhankelijke
deskundige om de essentiële informatie rechtstreeks te verzamelen van de
organisatoren. De verzamelde informatie kan video's van de route bevatten, de
routeplanning in GPX-formaat en alle andere informatie die door de UCI relevant
wordt geacht.
Het resultaat van de evaluatie van het wedstrijdroute door de UCI of de aangestelde
onafhankelijke deskundige kan door de UCI aan de organisator worden meegedeeld
zodat deze kan eventueel vereiste corrigerende maatregelen kan uitvoeren.
(tekst geintroduceerd per 08.02.21)

2.2.017

(N) Een zone van minstens 300 meter voor en 100 meter na de finishlijn dient te
worden afgebakend met hekken. Elke situatie waarin het onmogelijk is om de afstand
van 100 meter na de finish (zonder de veiligheid wezenlijk te beïnvloeden) in het
bijzonder bij een aankomst bergop, vereist dat de organisator het maximale aantal
mogelijke hekken plaatst voor zover het mogelijk is. Deze beslissing wordt genomen
onder verantwoordelijkheid van de organisator.
Daarnaast zal deze 400 meter zone slechts toegankelijk zijn voor de
verantwoordelijken van de organisatie, de renners, de paramedisch assistenten,
ploegleiders en geaccrediteerde persmensen.
De aldus gevormde 400 meter hekken moeten doorlopend zijn en de hekken dienen
stevig aan elkaar vast te zitten. Openingen zijn niet toegestaan (met name aan de
finishlijn). Een poortsysteem moet minimaal 100 meter na de finishlijn worden
geïnstalleerd om het personeel van de organisatie door de hekken te laten gaan.
Het gebruik van lichtgewicht hekken (bijvoorbeeld plastic) om de wedstrijdroute af te
zetten in verboden, ook niet na de finishlijn. De hekken moeten worden verzwaard
zodat ze niet bewegen bij harde wind of onder druk van toeschouwers of andere
krachten.
De veiligheidsmanager van het evenement zal speciale aandacht besteden aan het
laatste deel van het parkoers, en in het bijzonder de laatste honderden meters voor
de finish, en zal zorgen dat de veiligheidsvoorwaarden in acht worden genomen. Dit
is vooral belangrijk voor evenementen die waarschijnlijk eindigen in een massasprint.
(gewijzigd per 01.04.21)

2.2.018

2.2.019

2.2.020

20211101

In geen enkel geval kan de UCI of KNWU aansprakelijk worden gesteld voor fouten
en obstakels in het parcours en ongevallen die hieruit zouden kunnen voortvloeien.
Medische verzorging
De medische zorg tijdens de wedstrijd mag alleen verstrekt worden door de arts(en)
die officieel door de wedstrijddirectie aangesteld wordt(worden) en dit vanaf het
ogenblik dat de renners de opstelplaats bij het vertrekpunt betreden tot op het
ogenblik dat zij de controleruimte bij de aankomst verlaten.
In geval van belangrijke behandelingen of tijdens de beklimmingen van cols of
hellingen, mag de arts de renner slechts staande verzorgen. De arts, die de
verantwoordelijk is voor zijn vervoermiddel en voor de inzittenden ervan, mag niet
toelaten dat de renners die door hem verzorgd werden, geholpen worden om hun
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plaats in het peloton te behouden of om ernaar terug te keren (door vastklampen,
achter de auto rijden, enz..)

2.2.021

Radio-Tour
(N) De organisator draagt zorg voor een informatiedienst “Radio-Tour” vanuit de
wagen van de president van het college van commissarissen. Hij moet zorgen dat alle
volgwagens uitgerust zijn met een ontvangsttoestel dat de inzittenden in staat stelt
permanent “Radio-Tour” te ontvangen.
(gewijzigd per 01.01.06)

2.2.022

De organisator moet zorgen voor ruimte voor 3 auto’s per ploeg in de aankomstzone
om de renners na de finish op te vangen.
(gewijzigd per 01.01.05)

Uitrusting en werkomgeving voor commissarissen

2.2.022 Bis

Meet-controle apparaat voor tijdrit-fietsen:
Organisatoren van evenementen waarin tevens een tijdrit is opgenomen, dienen een
meet-controle apparaat voor tijdritfietsen beschikbaar te stellen aan de
commissarissen. Het apparaat moet voldoen aan het Protocol voor de bouw dat
beschikbaar is op de UCI-website.
De organisator is alleen aansprakelijk voor de conformiteit van de meet-apparatuur
met UCI-specificaties.
Het meetapparaat dient ter hand te worden gesteld aan de voorzitter der
commissarissen welke het apparaat op de UCI specificaties zal verifiëren.
TV support commissaris
Wanneer een Commissaris voor tv-ondersteuning wordt aangesteld voor een
evenement, moet de organisator de specificaties van de UCI respecteren.
In het bijzonder moet de organisator ook zorgen voor een speciale ruimte voor het
UCI video-scheidsrechters voertuig in de technische zone aan het einde van de
wedstrijd of etappes. De organisator moet ook zorgen voor elektriciteit, een
internetverbinding, de ontvangst van Radio-Tour en het radiokanaal van de
commissarissen, evenals toegang tot alle video feeds van de tv-productie van het
evenement.
Naast de bepalingen van de financiële verplichtingen met betrekking tot de verzorging
van commissarissen tijdens evenementen, zal de organisator de TVondersteuningscommissaris ook een voertuig en ervaren chauffeur uit het lokale land
ter beschikking stellen voor de duur van het evenement (voor vervoer naar hotels en
op het podium).
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.11; 01.03.18; 01.07.19)

§3

Wedstrijd procedures

Versnelling
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2.2.023

Tijdens wedstrijden voor de junioren en junior-vrouwen is de maximum toegestane
versnelling 7,93 meter.
(gewijzigd per 01.01.00; 03.06.16)

Toegestane verzetten
N 2.2.023.01 De toegestane verzetten voor de wedstrijden op de nationale en/of regionale kalender
voor de diverse categorieën staan vermeld in artikel 1.1.038.10.
2.2.024

Interne radio-communicatie (two-way radio).
1
Het gebruik van radio verbinding of andere vorm van communicatie met de
renners, evenzo het bezit van om het even welk materiaal dat op deze wijze
kan worden gebruikt, gedurende een wedstrijd is verboden met uitzondering
van:
A.
Elite mannen: UCI WorldTour, HC klasse en klasse 1 wedstrijden;
B.
Elite vrouwen: UCI Vrouwen WorldTour, UCI ProSeries en klasse 1
wedstrijden.;
C.
Tijdritten
In bovengenoemde gevallen mag uit veiligheidsoverwegingen ter assistentie
van de renners een veilig communicatie- en informatiesysteem (het “oortje”)
gebruikt worden volgens de volgende voorwaarden:
het vermogen van de zender/ontvanger mag niet hoger zijn dan 5 watt;
het bereik van het systeem is gelimiteerd tot de ruimte die voor de
wedstrijd nodig is;
het gebruik is beperkt tot uitwisseling tussen renners en de ploegleider
en tussen renners van dezelfde ploeg.
Het gebruik van een dergelijk systeem is onderworpen aan de wettelijke
voorwaarden en bedachtzaam en redelijk gebruik met respect voor de ethiek
en de beslissingsvrijheid van de renners.
2

Naast de sancties voorzien in artikel 2.12.007, kan de disciplinaire commissie
de volgende sancties opleggen:
Renners
: Boete van CHF 100 tot 10.000;
Ploeg
: Boete van CHF 100 tot 10.000

Een overtreding begaan door een renner leidt tot het onweerlegbaar vermoeden van
een overtreding door de ploeg van de renner.
De sancties die aan een renner worden opgelegd en de sancties die aan zijn of haar
team worden opgelegd zijn cumulatief.
Een overtreding wordt begaan zodra een renner of een ploeg bij een wedstrijd in het
bezit is van communicatie materiaal dat middels dit artikel verboden is. Wanneer het
verboden communicatie materiaal voor de start van een wedstrijd wordt verwijderd,
dan mogen renner(s) en ploegleiders starten en zal alleen de boete van toepassing
zijn. Als tijdens hetzelfde evenement een nieuwe overreding wordt gepleegd, zijn de
sancties voorzien in artikel 2.12.007 van toepassing en kan een aanvullende boete
van maximaal CHF 20.000 voor een renner en CHF 200.000 voor een ploeg worden
toegepast door de disciplinaire commissie. De artikelen 1.2.130 en 1.2.131 blijven
van toepassing.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.05; 01.01.08; 01.01.09; 01.01.10; 01.10.10; 01.02.11;
01.01.13; 01.01.16; 03.06.16; 01.07.18; 01.01.19; 23.10.19)
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2.2.025

Houding van de renners
Het is de renners verboden zich te ontdoen van voedingswaren, etenszakjes, bidons,
kleding enz. buiten de afvalzone welke door de organisator is voorzien.
De renner dient zijn afval uitsluitend, op een veilige manier, langs de kant van de weg
te deponeren. De renner mag niets op de weg zelf werpen. Renners kunnen ook de
bidons en kleding afgeven aan teamauto’s of organisatievoertuigen of aan het
teampersoneel dat verantwoordelijk is voor de verzorging van de renners.
In het geval van een hittegolf kunnen uitzonderlijke maatregelen worden genomen
door de voorzitter van het college van commissarissen in overleg met de organisator.
Andere uitzonderlijke situaties waarin een rijder zijn bidons mag weggooien, wordt
overgelaten aan het oordeel van de commissarissen.
Het gebruik en/of vervoer van glazen voorwerpen is verboden.
Renners mogen niet aan een voertuig hangen of tegen een voertuig duwen om een
significant voordeel te krijgen. Naast de in artikel 12.1.040 bedoelde sanctie kan de
disciplinaire commissie een schorsing van maximaal een maand opleggen, evenals
een boete van CHF 200 tot 5000.
Gebruik van trottoirs, paden, fietspaden of bermen
Het is ten strengste verboden om trottoirs, paden of fietspaden te gebruiken die geen
deel uitmaken van het parcours (zoals gedefinieerd in artikel 2.2.015), gescheiden
door stoepranden, bermen, niveauveranderingen of andere fysieke kenmerken.
Als een gevaarlijke situatie wordt gecreëerd, onder andere voor andere renners,
toeschouwers of wedstrijdbegeleiding door een dergelijke actie of als een dergelijke
actie een aanzienlijk voordeel oplevert ten opzichte van andere renners, zal de renner
worden gesanctioneerd in overeenstemming met artikel 2.12.007.

N

Positie op de fiets
Renners moeten de standaardpositie in acht nemen zoals gedefinieerd in artikel
1.3.008. Zitten op de bovenbuis van de fiets is verboden. Bovendien de onderarmen
als steunpunt gebruiken op het stuur is verboden behalve in tijdritten.
Dit is alleen toegestaan wanneer er gebruik gemaakt wordt van een tijdritstuur.
(gewijzigd per 01.01.15; 01.01.18; 01.01.19; 01.04.21; 17.04.21)

N 2.2.025.01 Het is deelnemers aan wegwedstrijden niet toegestaan om voor, tijdens en na een
wedstrijd afval, bidons, lege verpakkingen en om het even welk ander afval weg te
werpen. Uitzonderingen gelden voor:
het afgeven van zaken aan begeleiders langs de kant die de zaken opruimen
indien er een door een organisatie van een wedstrijd ingerichte en als zodanig
aangeduide “waste-zone” is, kunnen de renners daar hun afval wegwerpen.
De organisatie van een wedstrijd dient ervoor te zorgen dat deze zones na
afloop worden opgeruimd.
Bij geconstateerde overtreding(en) zal een sanctie worden opgelegd conform Titel 12
(Nationale Overtredingen en straffen). Artikel N 12.11.040.01:
Iedere licentiehouder: € 50, Andere of volgende overtreding tijdens dezelfde
wedstrijd: € 75 tot € 200 (de boete wordt toegekend aan de ploeg als de renner niet
individueel kan worden herkend)
(ingevoerd per 01.01.18)
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2.2.026

Renners identificatie
De renners moeten twee rugnummers dragen met uitzondering van tijdritten waar het
dragen van één rugnummer is toegestaan.
Uitgezonderd tijdritten moeten renners een kaderplaatsje plaatsen, dat in
overeenstemming is aan het rugnummer, op een zichtbaar punt aan de voorkant (of
wanneer dit niet mogelijk is, aan een andere deel) van hun fiets-frame.
(gewijzigd per 01.01.17)

N 2.2.026.01 Voor die categorieën, waarvoor het rijden met twee rugnummers op praktische
bezwaren stuit (nieuwelingen en nieuweling-meisjes), kan toestemming worden
verleend om slechts één rugnummer te dragen.
2.2.027

Ploegen mogen de naam van de renners toevoegen op het tricot buiten de gebieden
welke gereserveerd zijn voor de belangrijkste partnets van de ploeg.
(gewijzigd per 01.01.17)

2.2.028

2.2.028 Bis

College van commissarissen
De samenstelling van het college van commissarissen is bepaald volgens art.
1.2.116.
De koersdirecteur of diens vertegenwoordiger kunnen naast de president van de jury
ook beslissen om met de auto onmiddellijk achter het peloton te rijden.
(ingevoerd per 01.01.18)

2.2.029

Wedstrijdincidenten
In geval van exceptionele ongevallen of incidenten die het regelmatig verloop van de
wedstrijd in het algemeen of van een etappe in het bijzonder zouden kunnen
beïnvloeden, kan de koersdirecteur, met de toestemming van het college van
commissarissen en na de tijdwaarnemers te hebben ingelicht, op ieder moment
beslissen om :
het parcours te wijzigen,
tot een tijdelijke neutralisatie van de wedstrijd of de etappe te beslissen,
een wedstrijd of etappe te stoppen en de wedstrijd of etappe te herstarten,
het definitief stoppen van wedstrijd of etappe,
Een wedstrijd of etappe te stoppen.
De voorzitter van de jury kan, na overleg met de organisator, de volgende sportieve
beslissingen nemen:
om te annuleren of de resultaten laten staan in het geval de race tijdelijk wordt
geneutraliseerd of gestopt, rekening houdend met de verschillen welke
geregistreerd zijn op het moment van het incident,
De resultaten van een tussensprint, bergsprint of om het even welk
klassement te annuleren of te laten staan
Een uitslag of een wedstrijd nietig verklaren.
Indien nodig kan het college van commissarissen de UCI technisch afgevaardigde
consulteren of raadplegen voor een beslissing in UCI WorldTour wedstrijden.
(gewijzigd per 01.01.15; 01.01.18; 08.02.21)
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2.2.029 Bis

Protocol voor discussie omtrent extreem weer protocol en de veiligheid van de
renners gedurende het evenement
Het Protocol voor Extreme weersomstandigheden wordt toegepast in mannen
wedstrijden in UCI World Tour en UCI ProSeries almede in Vrouwen wedstrijden in
de UCI Vrouwen Worldtour en UCI ProSeries wanneer om incidenten met betrekking
tot extreme weersomstandigheden of de veiligheid van de renners gedurende
wedstrijden te voorkomen of te vermijden. Indien nodig, wordt ook in alle andere
wegwedstrijden aanbevolen om te verwijzen naar de procedures als vermeld in het
Protocol.
Het protocol voor discussies over extreem weer en de veiligheid van de renners
tijdens evenementen is aan dit deel toegevoegd (Bijlage B).
(ingevoerd per: 11.01.16; 23.10.19, 11.02.20)

2.2.030

2.2.031

2.2.032

Opgave
De renner die opgeeft moet zich onmiddellijk van zijn rugnummer ontdoen en dit
afgeven aan een commissaris of aan de bezemwagen. Het is hem verboden de
finishlijn te overschrijden. Met uitzondering van een ongeval met lichamelijke letsels
of in geval van ernstig ziekte, moet de renner plaats nemen in de bezemwagen.
Voertuigen
Ieder voertuig dat tot het parcours van de wedstrijd is toegelaten, moet voorzien zijn
van een herkenningsteken.
Uitgezonderd tijdens tijdritten mogen alle voertuigen die behoren tot de
wedstrijdkaravaan niet hoger zijn dan maximaal 1.66 m. (niet meegerekend
dakdragers/imperials).
(gewijzigd per 01.01.03; 01.10.13; 03.06.16)

2.2.032 Bis

Uitgezonderd de uitgegeven transfers door de organisatie om de volgauto‘s te kunnen
identificeren, mogen ramen van alle auto's in de wedstrijdkaravaan niet worden
geblindeerd of voorzien van stickers waardoor het uitzicht door de auto heen wordt
belemmerd.
(geïntroduceerd per 01.10.13) artikel in werking per 01.01.15 (gewijzigd per 01.01.16)

2.2.033

De voertuigen moeten rijden aan die zijde van de weg welke door de nationale
wetgeving is opgelegd.

2.2.034

De organisator moet voor elke Wedstrijdcommissaris een wagen met open dak ter
beschikking stellen, voorzien van een zender-ontvanger (geen cabriolet).

2.2.034 Bis

Wedstrijd Veiligheidsbriefing
(N) Bij alle evenementen die zijn geregistreerd op de internationale UCI-kalender, zal
de organisator voorzien in het organiseren van een briefing die door alle personen
moet worden bijgewoond die een auto bestuurt of de race volgt op een motorfiets in
de racekonvooi, een vertegenwoordiger van de televisieproductie, een
vertegenwoordiger van de politie, en het college van commissarissen. De organisator
zorgt voor de beschikbaarheid van een geschikte vergaderruimte uitgerust met een
scherm voor het uitzenden van een video presentatie.
De briefing wordt uitgevoerd door de voorzitter van het college van commissarissen
op basis van het trainingsmateriaal opgesteld door de UCI en aangepast door de
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voorzitter van de college van commissarissen volgens het evenement in kwestie. De
organisator (vertegenwoordigd door de koersdirecteur en/of veiligheidsmanager van
het evenement), in combinatie met de voorzitter van het college van commissarissen,
zal ook zorgen voor de relevante technische elementen die specifiek zijn voor zijn
evenement met betrekking tot de circulatie van voertuigen in de racekonvooi.
(gewijzigd per 01.01.06; 01.01.07; 01.01.15; 01.01.19; 01.01.21; 08.02.21)

2.2.035

Volgers
Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om ervoor te zorgen dat alle
personen in de wedstrijdkonvooi, met uitzondering van geaccrediteerde journalisten
en gasten niet voertuigbestuurders, licentiehouder moeten zijn, en hebben
deelgenomen aan de wedstrijd veiligheidsbriefing in de zin van artikel 2.3.034 bis.
Vóór het begin van de wedstrijd dient de organisator de juryvoorzitter een lijst van
volgers welke mogen rijden in de wedstrijd konvooi te overhandigen. Deze lijst omvat
de contactgegevens van de volgers, alsmede hun nationale licentie nummer en de
UCI-ID.
In de ploegauto's dient zich een gelicentieerde teammanager te bevinden, die
verantwoordelijk is voor de auto. Voor auto's van de bij de UCI geregistreerde ploegen
moet deze teammanager ook als zodanig bij de UCI geregistreerd zijn.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.13; 01.01.18; 01.01.21)

2.2.035 Bis

[artikel verwijderd op 01.01.21]

2.2.036

Het is de volgers verboden om voorwerpen in de breedste zin van het woord vanuit
de auto op het parcours te werpen.

2.2.037

Besproeien van de renners vanuit een voertuig is verboden.

§4
2.2.038

Verkeer tijdens de wedstrijd

Chauffeurs
Chauffeurs (van auto's en motoren) moeten de relevante bepalingen van de
toepasselijke wegcode in het land waarin de wedstrijd wordt uitgevoerd respecteren
en met name moeten zij:
zorgen dat hun voertuig in goede staat en rijklaar is;
zorgen dat ze fit zijn om te rijden en onbesproken zijn op enigerlei wijze,
bijvoorbeeld door vermoeidheid of de consumptie van alcohol, drugs,
medicatie of andere stoffen die invloed op de rijvaardigheid kunnen hebben;
op een voorzichtige manier en veilig rijden in het belang van de veiligheid van
renners in de wedstrijd, toeschouwers en andere voertuigen;
zich onthouden van een actie die de aandacht kan afleiden van de weg en het
verkeer.
Chauffeurs moeten ook voldoen aan:
de instructies die zijn gegeven door de wedstrijdcommissarrissen, de
organisator van de wedstrijd en met iedere relevante regel of richtlijnen van
de UCI.
Chauffeurs mogen nooit:
renners (laten) vasthouden aan hun voertuig;
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-

een barrage
commissaris.

negeren

zonder

voorafgaande

toestemming

van

een

(ingevoerd per 04.05.16)
2.2.039

Iedere overtredingen van de bepalingen in artikel 2.2.038 kunnen leiden tot een
strafmaat genoemd in artikel 2.12.007.
Een weigering om te vertrekken uit de wedstrijd kan worden gestraft door de
disciplinaire Commissie.
Of de overtreding werd bestraft door de wedstrijdcommissarissen of niet, de UCI kan
het geval tevens verwijzen naar de disciplinaire Commissie, die een schorsing van
maximaal één jaar en een boete van CHF 200,- tot 10.000,- kan opleggen.
(ingevoerd per 04.05.16; 01.01.19)

2.2.040

Als de uitsluiting plaatsvindt tijdens een UCI WorldTour of een UCI vrouwen
WorldTour wedstrijd, mag de chauffeur niet deelnemen aan aan respectievelijk de
volgende UCI WorldTour of Vrouwen Worldtour wedstrijd.
(gewijzigd per 01.01.05; 04.05.16; 01.01.19; 23.10.19)

2.2.041

Inzittenden
Alle inzittenden van de voertuigen zijn gelijk om ervoor te zorgen dat zij handelen op
een voorzichtige wijze en om de veiligheid van de renners in de wedstrijd, de
toeschouwers en andere voertuigen veilig te stellen.
(ingevoerd per 04.05.16)

2.2.042

Naast de sancties voorzien in artikel 2.12.007, kunnen eventuele inbreuken op artikel
2.2.041 door de UCI worden voorgelegd aan de tuchtcommissie, die een schorsing
van maximaal één jaar kan opleggen, evenals een boete van CHF 200 tot 10 '000.
(ingevoerd per 04.05.16; 01.01.19)

2.2.043

Alle licentie houders zijn aansprakelijk voor hun eigen gedrag ten aanzien van artikel
2.2.041.
In het geval een inzittende van een ploegleidersauto geen licentiehouder is, is de
ploegleider aansprakelijk voor elke inbreuk volgens artikel 2.2.041.
In het geval en inzittende van elk ander voertuig geen licentiehouder is, is de
chauffeur aansprakelijk voor overtredingen volgens artikel 2.2.041.
(gewijzigd per 01.01.05 ; 01.01.13 ; 04.05.16)

§5
2.2.044

20211101

Bepalingen voor de pers

Definitie
Deze bepalingen hebben betrekking op elke persoon van de schrijvende, sprekende
of audiovisuele pers alsmede persfotografen die hun functie uitoefenen vanuit een
auto of vanaf een motor.
Titel 2 : WEGWEDSTRIJDEN

29

KNWU REGLEMENTEN

2.2.045

2.2.046

Accreditatie
De organisator moet aan de verschillende persorganen een accreditatieformulier
toezenden volgens het model in artikel 2.2.085.
De personen die door hun persorgaan op reglementaire wijze zijn geaccrediteerd
moeten in het bezit zijn van een kaart die door een van de volgende persverenigingen
erkend is:
*
een nationale persvereniging
*
Internationale vereniging van de Sportpers
*
Internationale vereniging van de wielersportjournalisten
(gewijzigd per 01.01.05)

2.2.047

Personen die niet vooraf geaccrediteerd zijn kunnen dit slechts alsnog doen na
akkoord van de organisator en de afgevaardigde van de A.I.J.C. waarbij de naam op
voorhand aan de organisator moet worden medegedeeld.

2.2.048

De organisator overhandigt aan de geaccrediteerde journalisten een groene badge
waarop de naam en de datum van de wedstrijd vermeld staan.

2.2.049

Informatie voor de wedstrijd
De organisatoren moeten in de dagen voorafgaand aan de wedstrijd zoveel mogelijk
informatie verstrekken aan de verschillende persorganen: routebeschrijving,
inschrijvingslijst, vertrekprocedures enz.. Zij moeten in het bijzonder uiterlijk
vrijdagmiddag, indien de wedstrijd in het weekend verreden wordt, of de middag voor
de dag van de wedstrijd, wanneer deze tijdens de weekdagen wordt verreden, de lijst
van de ingeschreven renners via fax of e-mail in de permanence ter beschikking
stellen van de geaccrediteerde personen.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.2.050

Informatie tijdens de wedstrijd
De geaccrediteerde personen moeten alle informatie en richtlijnen in verband met het
verloop van de wedstrijd kunnen krijgen op de plaats waar de wedstrijddirectie dat ter
beschikking stelt.

2.2.051

Indien de wedstrijddirectie omwille van veiligheidsredenen voor de persvoertuigen
een parallelle weg heeft aangewezen of de voertuigen heeft opgelegd verschillende
kilometers voor de renners uit te rijden, moeten de geaccrediteerde personen op de
hoogte worden gehouden van het verloop van de wedstrijd.

2.2.052

De informatie moet worden verstrekt in het Frans, in het Engels en in de taal van het
land waar de wedstrijd wordt verreden.

2.2.053

Perskaravaan
Ieder persorgaan mag slechts beschikken over één wagen en één motor in de
karavaan, tenzij zij de voorafgaande toestemming hebben gekregen van de
organisator.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.2.054

20211101

De wagens moeten voorzien zijn van een accreditatiekenteken, dat zowel vooraan
als achteraan de wagen moet worden bevestigd om hen toestemming te geven zich
te bewegen binnen het wedstrijdgebeuren.
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Al deze voertuigen moeten verplicht uitgerust zijn met een ontvanger waarmee zij
permanent Radio-Tour kunnen ontvangen.
2.2.055

Indien een beperking van het aantal perswagens noodzakelijk is omwille van het
parcours en om veiligheidsredenen, dan zal de organisator dit enkel kunnen doen na
overleg vooraf met en het akkoord van de UCI en het bestuur van de AIJC.

2.2.056

De organisatoren moeten eisen dat de perswagens worden bestuurd door ervaren
chauffeurs die de wielerwedstrijden kennen en weten hoe daarin te manoeuvreren.
Het is de verantwoording van de organisator dat deze chauffeurs zeker houder van
een volgers- of enig andere licentie zijn.
Vóór het begin van de wedstrijd dient de organisator de juryvoorzitter een lijst van
persauto’s in de wedstrijd konvooi te overhandigen. Deze lijst omvat de
contactgegevens van de volgers, alsmede hun nationale licentie nummer en de UCIID.
Elk persorgaan is verantwoordelijk voor de rijvaardigheid van de chauffeur of
motorrijder die het aanwijst. Als een chauffeur niet in het bezit is van de vereiste
licentie dan wordt de betrokken pers-instelling uitgesloten voor het volgen van alle
wegwedstrijden voor een periode van één tot zes maanden.
(gewijzigd per 01.01.13; 04.05.16; 01.01.18)

2.2.057

Persauto's
In de perskaravaan die voor de wedstrijd uitrijdt, mogen geen publiciteitswagens en
wagens van ploegleiders rijden.

2.2.058

In de perskaravaan hebben de persauto's voorrang op door de organisator toegelaten
auto’s met genodigden.

2.2.059

Het is verboden te fotograferen of te filmen vanuit een rijdende perswagen.

2.2.060

De perswagens moeten de verkeerswetgeving eerbiedigen van het land waar de
wedstrijd wordt verreden. Zij mogen slechts in een tweede file rijden met het doel zich
zo vlug mogelijk te kunnen verwijderen na hiervoor toestemming te hebben gekregen
of op aanwijzing van de president van het college van commissarissen.
(gewijzigd per 04.05.16)

2.2.061

Motoren van fotografen
Vooraan de wedstrijd moeten de motoren voor de wagen van de commissaris rijden,
zodanig dat ze een mobiele sluis vormen.

2.2.062

Om foto's te nemen laten de motoren zich om beurten afzakken tot de kop van de
wedstrijd, de fotograaf neemt zijn foto en de motorrijder neemt onmiddellijk daarna
zijn plaats in de sluis weer in.

2.2.063

Geen enkele motor mag tussen de kop van het peloton en de wagen van de
commissaris vooraan blijven. In uitzonderlijk geval waar de motor verrast wordt en te
dicht bij de renners komt, moet hij deze laten passeren. Hij mag slechts zijn plaats
terug innemen na hiervoor toestemming te hebben gekregen van een commissaris.

2.2.064

Achteraan de wedstrijd rijden de motoren achter elkaar aan de verkeerde kant van de
weg vanaf de auto van de president van het college van commissarissen om het
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verkeer van de auto's die naar het peloton geroepen worden of die renners willen
passeren te vergemakkelijken.
2.2.065

In de bergen en op de hellingen moeten de bestuurders erop toezien dat zij de renners
of de officiële voertuigen niet hinderen en de foto's mogen in principe enkel stilstaand
worden genomen.

2.2.066

Aan de finish nemen de fotografen, gekleed in een opvallend hes, plaats aan
weerszijden van de weg volgens het plan zoals aangegeven in artikel 2.2.086.

2.2.067

Motoren van radio- en televisiereporters
Vooraan moeten de motoren van de radio en televisie voor de sluis van de fotografen
uitrijden en mogen nooit tussen de auto van de commissaris en de renners
plaatsnemen. Zij mogen zich slechts tussen twee groepen plaatsen na voorafgaand
akkoord van een commissaris.

2.2.068

Achteraan rijden zij achter elkaar te beginnen vanaf de wagens van de ploegleiders.
Zij vergemakkelijken zo de circulatie van de wagens die naar het peloton zijn
geroepen of die dat wensen te passeren.

2.2.069

Renners mogen tijdens de wedstrijden niet worden geïnterviewd. Ploegleiders mogen
worden geïnterviewd behalve tijdens de laatste 10 kilometer en op voorwaarde dat
het interview wordt afgenomen vanaf een motor.
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.19)

2.2.070

Motoren van de televisiecameramensen
5 camera-motoren en 2 geluidsmotoren zijn toegestaan. Het berijden van de motoren
moet op een dusdanige wijze gebeuren dat de renners op geen enkel ogenblik
worden bevoordeeld of gehinderd.
(gewijzigd per 01.01.16)

2.2.071

De motorrijders zorgen ervoor dat de circulatie van de voertuigen die naar het peloton
worden geroepen of de renners wensen te passeren niet wordt belemmerd.

2.2.072

De cameramensen filmen in profiel of achteraan. Zij mogen het peloton slechts
filmend passeren als de breedte van de weg het toelaat. In de bergen en tijdens
beklimmingen worden de beelden alleen van achteraf genomen.

2.2.073

De motoren mogen zich niet in de nabijheid van de renners manoeuvreren als hun
passagier niet bezig is te filmen of op te nemen.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.2.074

2.2.075

20211101

Het is verboden te filmen vanaf een motor tijdens de laatste 500 meter.
Aankomst
De organisatoren moeten voorbij de finishlijn een zone voorzien die voldoende groot
is opdat de geaccrediteerde persmensen er hun taak behoorlijk kunnen uitoefenen.
Deze zone is enkel toegankelijk voor de verantwoordelijke organisatoren, de renners,
de paramedisch assistenten (verzorgers), de ploegleiders en voor de geaccrediteerde
persmensen. De organisatoren zijn verplicht de officials die verantwoordelijk zijn voor
de orde op de hoogte te brengen van deze voorzieningen.
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2.2.076

2.2.077

Perszaal
De perszaal moet zich zo dicht mogelijk bij de finish bevinden. Indien deze ver van de
aankomst verwijderd is, moet ze bereikbaar zijn via een route die niet voor andere
voertuigen toegankelijk is en welke duidelijk bewegwijzerd is.
De organisatoren dragen er zorg voor dat de persmensen over een voldoende grote
en goed uitgeruste werkruimte beschikken (tafels, stoelen, wandcontactdozen,
telefoonaansluitingen, enz).
(gewijzigd per 01.01.05)

2.2.078

De perszaal mag slechts toegankelijk zijn voor de geaccrediteerde persmensen en
verantwoordelijken van de organisatie.

2.2.079

De perszaal moet minstens twee uur voor de aankomst van de renners geopend zijn
(ten laatste één uur na de start van de renners bij de UCI worldtour en UCI Women’s
Worldtour) en voorzien zijn van televisietoestellen. Zij mag pas gesloten worden nadat
alle persmensen er hun werk hebben beëindigd.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.2.080

2.2.081

2.2.082

Telecommunicatie
De organisator moet aan de pers de nodige communicatiemiddelen ter beschikking
stellen (telefoon, fax, internet). Hij moet zich op de hoogte stellen van hun behoeften
aan de hand van de aanvraag tot accreditatie.
Persconferentie
De eerste drie geklasseerde renners moeten zich samen met de organisator in de
perszaal presenteren, of in een bepaalde lokaliteit bestemd voor de pers, wanneer de
echte perszaal te ver van de aankomst is verwijderd.
Na afloop van de huldigingplechtigheid van de UCI WorldTour, continentale kalenders
en UCI Vrouwen WorldTour, kan de organisator de winnaar verplichten zich,
vergezeld van een escort onder gezag van een doping inspecteur, naar de perszaal
begeven voor de maximumduur van 20 minuten. Deze internationale commissaris
begeleidt de renner nadien naar het anti-dopinglokaal.
Deze voorwaarden moeten worden opgenomen in een specifiek reglement van de
wedstrijd.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.09; 01.10.13; 23.10.19)

2.2.083

Lijst van starters en uitslagen
De lijst met starters en volledige uitslagen, opgesteld volgens het UCI-model conform
de artikelen 2.2.087 en 2.2.088, moeten zo snel mogelijk in de perszaal worden
afgeleverd.

2.2.084

Aanvraag tot accreditatie voor de pers
De accreditatieaanvragen moeten worden opgesteld volgens het model zoals
voorzien in artikel 2.2.085.

2.2.085

ACCREDITATIE AANVRAAG VOOR DE PERS
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(gewijzigd per 01.01.05; 04.05.16)

2.2.086

Positie van de persfotografen
De positionering van fotografen aan de finishlijn vormt op geen enkele manier een
gevaar voor de renners, de fotografen en alle andere personen die in de omgeving
aanwezig zijn.
De ruimte voor de fotografen achter de finish streep mag niet meer bedragen dan
25% van de breedte van de weg.
De positionering van de fotografen zal worden aangegeven door de organisator op
basis van de eigenschappen van de wedstrijd. Er wordt een lijn op de grond getrokken
welke de ruimte markeert die is gereserveerd voor fotografen.
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De fotografen moeten op tenminste 30 meter en verder van de streep geplaatst zijn.
Aankomst bergop
Bij aankomst bergop moeten de fotografen zich op ten minste 15 meter van de
finishlijn bevinden.
Wedstrijd die naar verwachting eindigt in een massasprint
Waar een massasprint wordt verwacht, moeten fotografen zich op minimaal 50 meter
van de finishlijn bevinden. Het idee van een massasprint zal door de organisator
worden geëvalueerd op basis van de voortgang van het evenement; de organisator
zal de positionering van de fotografen hierop aanpassen.
Als alternatief kan de organisator ervoor kiezen de fotografen de toegang tot het
finishgebied te ontzeggen; in dat geval wordt een speciaal gebied achter de hekken
gereserveerd voor fotografen in de nabijheid van de finishlijn.
(gewijzigd per 01.01.07, 07.04.21)
2.2.087
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Model van de startlijst
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(gewijzigd per 01.01.07; 01.01.08)
2.2.088
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Model van uitslag
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(gewijzigd per 01.01.07; 01.01.08)

§6
2.2.089

Gidsen, richtlijnen en taken voor organisatoren

De organisatoren moeten de bepalingen van de organisatorengids voor evenementen
op de weg evenals de gidsen en richtlijnen met betrekking tot de organisatie van
evenementen gepubliceerd door de UCI respecteren. De organisator moet ook de
bepalingen respecteren van Bijlage A van dit Deel van de UCI-Voorschriften
betreffende minimumcriteria voor internationale evenementen op de weg.
Daarnaast moeten de organisatoren van wedstrijden voor mannen in de UCI
WorldTour en UCI ProSeries alsook wedstrijden voor vrouwen in de UCI Women's
WorldTour en UCI ProSeries-evenementen ook voldoen aan de bepalingen van de
referentietermen die van toepassing zijn op de respectieve reeksen en worden
gepubliceerd door de UCI.
(ingevoerd op 01.01.15; gewijzigd per 01.01.17; 23.10.19; 08.02.21)

§7
2.2.090

Technisch gedelegeerde

De technisch gedelegeerde beoordeelt de conformiteit van de organisatie waartoe
hij/zij is benoemd door de UCI met de regelgeving en de taakomschrijving voor de
organisatoren en de verschillende relevante gidsen en richtlijnen gepubliceerd door
de UCI.
De technisch gedelegeerde mag op alle plaatsen alles bijwonen om deze taak uit te
voeren in overeenstemming met artikel 1.2.023. In dit geval zal de organisator de
technisch gedelegeerde of ieder ander individu aangewezen door de UCI een pasje
verstrekken waarmee hij gratis toegang heeft tot het evenement, evenals een
parkeerkaart voor de technisch afgevaardigde om toegang te krijgen tot de
gereserveerde parkeerplaats bij de start alsmede toestemming om te rijden op de
wedstrijd route.
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(ingevoerd: 01.01.15; 23.10.19; 08.02.21)
2.2.091

De technisch gedelegeerde stelt een gedetailleerd evaluatie rapport op van het
evenement, en zend dit naar de administratie van de UCI. De organisator ontvangt
een exemplaar van dit rapport.
(ingevoerd: 01.01.15; 23.10.19; 08.02.21)

2.2.092

De technisch gedelegeerde kan ook een voorafgaande inspectie van de
wedstrijdroute uitvoeren, met bijzondere aandacht voor veiligheid, de gevaarlijke
punten aangegeven door de organisator en regelingen met betrekking tot de
taakomschrijving voor organisatoren en andere relevante UCI publicaties.
Indien een dergelijke inspectie moet worden uitgevoerd, dan neemt de technisch
gedelegeerde contact op met de organisator en maakt een verslag ter attentie van de
UCI administratie die vervolgens passende besluiten neemt indien dat nodig is.
(ingevoerd: 01.01.15; 23.10.19; 08.02.21)

§8
2.2.093

Ploegleidersvergadering

(N) In overeenstemming met artikel 1.2.087, moet de organisator voorzien in een
ploegleidersvergadering.
Bepalingen voor vrouwen en mannenwedstrijden in de klasse HC en klasse 1
evenals voor de UCI Nations Cupwedstrijden en UCI Vrouwen World
Tourwedstrijden
De vergadering dient plaats te vinden op de volgende tijdstippen:
wedstrijden die starten voor 12:00 uur: de avond vooraf om 17:00 uur;
wedstrijden die starten vanaf 12:00 uur: om 10:00 uur op de wedstrijddag.
Bepalingen voor de UCI WorldTour
De vergadering dient plaats te vinden op de dag voor de wedstrijd om 16:00 uur
Bij de grote ronde’s kan de vergadering eerder op de dag plaatsvinden.
Als er meerdere wedstrijden op dezelfde dag of één na één over twee dagen in
hetzelfde geografische gebied plaatsvinden, passen de organisatoren de planning
van de vergaderingen dienovereenkomstig aan in overeenstemming met de
voorzitters van het betrokken commissariaat.
Bovendien wordt voor de UCI WorldTour-wedstrijden en HC-wedstrijden de
vergadering gehouden in de aanwezigheid van de technische adviseur van de UCI,
alsmede de vertegenwoordigers van de ploegen en renners die in het extreme
weerprotocol zijn aangewezen, zoals bedoeld in artikel 2.2.029 bis.
(Ingevoerd: 01.01.18; Gewijzigd: 01.07.19)

Hoofdstuk 3 : EENDAAGSE WEDSTRIJDEN
Formule
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2.3.001

(N) Eendaagse wedstrijden zijn wedstrijden die plaatsvinden op één dag met slechts
één start en één aankomst.
De eendaagse wedstrijden worden betwist per ploeg en -indien toegestaan volgens
de huidige reglementen- door gemengde ploegen.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.05; 01.01.09)

2.3.002

Afstanden
De maximum afstand voor de ééndaagse wegwedstrijden is als volgt vastgesteld.
Klasse
Categorie
Olympische Spelen en
ME
Wereldkampioenschapp
WE
en
MU
MJ
MW
Continentale kamp.
ME
Continentale games
MU
Regionale games
WE
Nationale Kamp.
WU
MJ
MW
Worldtour
ME
UCI Continentale serie

ME
ME
ME
MU
WE
WE
WE
WE
MJ
MJ
WJ
WJ

Elite Vrouwen

Junior Mannen
Junior Vrouwen

Klasse

Worldtour
1.HC
1.1
1.2
1.2
WWT
1.Pro
1.1
1.2
1.Ncup
1.1
Ncup
1.1

Afstand
Van 250 tot 280 km
Van 130 tot 160 km
Van 160 tot 180 km
Van 120 tot 140 km
Van 60 tot 80 km
Maximaal 240 km
Maximaal 180 km
Maximaal 140 km
Maximaal 120 km
Maximaal 140 km
Maximaal 80 km
Afstand vastgesteld door
de UCI worldtour raad
Maximaal 200 km*
Maximaal 200 km*
Maximaal 180 km
Maximaal 180 km
Maximum 160 km
Maximaal 140 km
Maximaal 140 km
Maximaal 140 km
Maximaal 140 km
Maximaal 140 km
Maximaal 80 km
Maximaal 80 km

* Behalve met de voorafgaande toestemming door het UCI bestuur.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.08; 01.01.09; 01.07.12; 01.10.13; 01.01.16; 01.01.17;
01.01.18; 23.10.19; 09.11.20)
Maximum afstanden ééndaagse wegwedstrijden
N 2.3.002.01 Clubcompetitie
160 km
2.3.003

Voor internationale evenementen buiten Europa kunnen uitzonderingen worden
toegestaan door het UCI bestuur of, voor UCI worldtour evenementen, door de UCI
worldtour raad.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.3.004

20211101

Parkoers
Km nul (de reële start), de dertigste km en verder de laatste 25, 20, 10, 5, 4, 3 en 2
km moeten door de organisator worden aangeduid door middel van vaste borden.
Tijdens de wedstrijden eindigend op een lokale omloop dienen alleen de laatste 3, 2
en 1 km punten en de nog af te leggen ronden te worden aangekondigd.
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De organisator dient ook de volgende afstanden tot de finishlijn aan te geven: 500
mtr, 300 mtr, 200 mtr, 150 mtr, 100 mtr, en 50 mtr.
(gewijzigd per 01.01.06; 01.01.19)
2.3.005

De laatste km wordt aangegeven door de rode driehoek. Met uitzondering van het
finishdoek mag geen enkele ander spandoek worden opgehangen na de rode
driehoek.

2.3.006

De organisator moet voor de aankomstlijn een omleiding voorzien voor alle voertuigen
(met inbegrip van de motoren) met uitzondering van de voertuigen van het
organisatiebestuur, de commissarissen, de officiële arts en de bezemwagen.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.18)

2.3.007

Indien de wedstrijd plaatsvindt op een omloop moet deze minstens 10 km bedragen.
Op omlopen van 10 t/m 12 KM zijn als volgauto toegestaan tijdens de wedstrijd
uitsluitend een ploegleidersauto en de officiële auto’s in het sportieve belang van de
wedstrijd.
De wedstrijdorganisatie kan een verzoek indienen om af te mogen wijken van deze
regel bij de UCI. Een dergelijk verzoek aan de UCI moet worden ingediend via de
Nationale organisatie en moet uiterlijk 90 dagen voor de start van de wedstrijd zijn
ontvangen. Het verzoek moet vergezeld worden door een gedetailleerde beschrijving
van het parcours en een aanvullende verklaring waarin de redenen voor de
uitzondering worden uiteengezet.
(gewijzigd per 01.01.99; 01.10.10)

N 2.3.007.01 De voorzitter/wedstrijdleider kan bij omlopen van meer dan 3 km toestaan om,
afhankelijk van de aard en lengte van het parcours, andere voertuigen dan functionele
voertuigen mee te laten rijden tijdens de wedstrijd.
Dat kan geschieden:
Bij een omloop vanaf 3 KM maximaal 3 niet functionele voertuigen.
Bij een omloop vanaf 5 KM maximaal 7 niet functionele voertuigen.
Bij een omloop vanaf 8 KM maximaal 10 niet functionele voertuigen.
Omlopen van meer dan 10 Km worden nationaal gerangschikt onder één- en/of
meerdaagse wegwedstrijden.
Het volgen/begeleiden door voertuigen tijdens criteriums dient bepekt te worden tot
uitsluitend functionele voertuigen.
Onder functionele voertuigen wordt verstaan: jury-auto/motor, een voorrij-auto/motor
(1 per groep), auto/motor medische dienst, neutrale materiaalwagens/motoren
respectievelijk ploegleiders en een bezemwagen.
Alle voertuigen in een wedstrijd dienen onverwijld de instructie van de
voorzitter/wedstrijder op te volgen en mogen uitsluitend bestuurd worden door een
chauffeur/bestuurder die minimaal het KNWU-lidmaatschap van de KNWU bezitten.
(geïntroduceerd per 01.01.16; 01.03.16; 01.01.21)
2.3.008
20211101

Een deel van de wedstrijd mag plaatsvinden op een omloop onder de volgende
voorwaarden :
Titel 2 : WEGWEDSTRIJDEN

40

KNWU REGLEMENTEN
-

de lengte van de omloop moet minstens 3 km zijn.
het maximum aantal ronden is vastgesteld op :
3 voor omlopen tussen 3 en 5 km
5 voor omlopen tussen 5 en 8 km
8 voor omlopen tussen 8 en 10 km

De commissarissen nemen alle nodige maatregelen om een regelmatig verloop van
de wedstrijd zeker te stellen, in het bijzonder in geval van een wijziging van de
wedstrijdsituatie na het binnenrijden van de plaatselijke omloop.
(gewijzigd per 01.10.10)

2.3.009

Ploeg voorstelling
De presentatie van een team kan de dag vóór de wedstrijd of de eerste fase (of
proloog) worden georganiseerd. Deze presentatie zal worden opgenomen in het
specifieke reglement voor het evenement en de organisator zal eventuele extra
verblijfkosten die in verband met een dergelijke presentatie kunnen worden gemaakt
dekken. Tenzij de organisator uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de
aanwezigheid van alle renners en ploegleiders die voor de wedstrijd zijn ingeschreven
verplicht.
Tijdens de presentatie van de complete ploegen zullen de renners hun
wedstrijdkleding (officiële team broek en shirt) of officiële teamkleding dragen.
De presentatie van de teams mag niet meer dan een uur duren en mag niet
interfereren met de trainingsperiode en/of de etenstijd van de renners.
Tekenen presentielijst
De organisator kan de teamorder voor teampresentatie instellen om de presentielijst
te ondertekenen voor ééndaagse evenementen of voor de eerste etappe van
etappewedstrijden.
De organisator kan ook de renners of teams opdracht geven voor alle andere etappes
volgens bepalingen die in een communiqué moeten worden beschreven.
Bij het tekenen van de presentielijst dragen de renners hun wedstrijdkleding (officiële
team broek en shirt).
Het tekenen van de presentielijst vindt vanaf één uur en 10 minuten vóór de starttijd
op het verzamelpunt plaats en eindigt tien minuten vóór de starttijd.
Renners moeten zich aanmelden op het startblad, anders worden ze geëlimineerd of
gediskwalificeerd voor de wedstrijd. In geval van bijzondere omstandigheden kan het
college van commissarissen de betreffende renners echter zonder te tekenen laten
starten.
Renners en hun ploegleiders komen samen op de plaats waar de presentielijst moet
worden ondertekend.
Ze moeten ten minste vijftien minuten voor aanvang bij de start aanwezig en gereed
zijn.
In geval van niet-naleving van de bovenstaande bepalingen, zullen de renner en de
ploegleider worden bestraft in overeenstemming met artikel 2.12.007.
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(gewijzigd per 01.10.10; 01.10.11; 01.01.15; 01.01.19; 01.07.19)

2.3.010

2.3.011

Start van de wedstrijd
Het punt voor de reële start - stilstaand of vliegend vertrek - mag niet verder zijn dan
10 km van de verzamelplaats.
Tijdens de wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen heeft de uitreiking
van de rugnummers plaats één dag voor de wegwedstrijd of twee dagen tevoren. De
nummering van de startlijst vindt als volgt plaats:
Mannen Elite:
1.
het land dat de tijdens de voorgaande Wereldkampioenschappen de
wereldtitel behaalde en tijdens de voorgaande Olympische Spelen de
Olympische kampioenstitel;
2.
de andere landen volgens de laatst gepubliceerde wereld ranking per land;
3.
de startvolgorde van landen die niet geklasseerd zijn in de UCI wereld ranking
mannen wordt vastgesteld door lottrekking.
Vrouwen Elite:
1.
het land dat de tijdens de voorgaande Wereldkampioenschappen de
wereldtitel behaalde en tijdens de voorgaande
Olympische Spelen de
Olympische kampioenstitel;
2.
De andere landen geklasseerd volgens de laatst gepubliceerde UCI vrouwen
ranking per land;
3.
de startvolgorde van landen die niet geklasseerd zijn in het UCI vrouwen
wereld klassement wordt vastgesteld door lottrekking.
Beloften:
1.
Alleen voor de wereldkampioenschappen, het land dat de tijdens de
voorgaande Wereldkampioenschappen de wereldtitel behaalde;
2.
de landen geklasseerd volgens het aantal punten per land in de laatste stand
van de landenbeker voor Beloften;
3.
de startvolgorde van landen die niet geklasseerd zijn in de stand van de
landenbeker voor Beloften wordt vastgesteld door lottrekking.
Junioren:
1.
Het land dat de tijdens de voorgaande Wereldkampioenschappen de
wereldtitel behaalde;
2.
de landen geklasseerd volgens het aantal punten per land in de laatste stand
van de Junior nations cup;
3.
de startvolgorde van landen die niet geklasseerd zijn in de stand van de Junior
nation cup wordt vastgesteld door lottrekking.
Junior vrouwen:
1.
Het land dat de tijdens de voorgaande Wereldkampioenschappen de
wereldtitel behaalde;
2.
de landen geklasseerd volgens het aantal punten per land in de laatste stand
van de Junior-vrouwen nations cup;
3.
de startvolgorde van landen die niet geklasseerd zijn in de stand van de
Junior-vrouwen nation cup wordt vastgesteld door lottrekking.
Het rugnummer één wordt toegewezen aan de uittredend wereldkampioen voor de
wereldkampioenschappen en de uittredend Olympisch kampioen voor de Olympische
Spelen.
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De nummers van de landen worden toegewezen volgens de alfabetische volgorde
van de renners.
De landen worden naar de start geroepen volgens de nummering van de startlijst.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.09: 01.08.13; 01.01.16; 01.07.18)

2.3.012

Rechten en plichten van de renners
De renners mogen elkaar kleine diensten bewijzen zoals het uitlenen of uitwisselen
van voedsel, drank, sleutels of accessoires.
Het lenen of uitwisselen van wielen of fietsen, het opwachten van een geloste of door
pech achteropgeraakte renner, is alleen toegestaan tussen renners van dezelfde
ploeg. Het onderling duwen tussen renners is altijd verboden, op straffe van uit de
wedstrijd nemen.

2.3.013

Het is de renners toegestaan zich al rijdende te ontdoen van hun regenkleding,
bovenkleding enz... door deze af te geven bij de wagen van hun team manager die
daarbij achter de wagen van de president van het college van commissarissen moet
plaatsnemen.
Een renner van de ploeg mag zich met deze taak belasten voor zijn ploeggenoten
met inachtneming van de hierboven vermelde richtlijnen.

2.3.014

In geval van aankomst op een omloop is de onderlinge hulp tussen ploeggenoten
slechts toegestaan indien zij zich op dezelfde kilometerafstand van de wedstrijd
bevinden.

2.3.015

Volgwagens
De volgwagen moeten rijden volgens het schema voorzien in art. 2.3.047.

2.3.016

(N) De technische hulp van gemengde ploegen zal worden geleverd door een
bijkomende neutrale materiaalwagen. De organisator dient daarnaast te zorgen voor
tenminste 3 volledig uitgeruste neutrale materiaalwagens (auto’s of motorrijwielen) en
een bezemwagen verzorgen.

N

De volgorde van de neutrale materiaalwagens wordt bepaald door de organisator.
(gewijzigd per 01.01.02)

Materiaalwagens.
N 2.3.016.01 Bij wedstrijden, waarbij alleen verzorgd wordt door neutrale materiaalwagens, dient
de organisator er voor te zorgen dat van de ploegen waarvan geen materiaalwagen
ingezet wordt er per ploeg een voor- en een achterwiel wordt ingenomen met de voor
de wedstrijd toegestane en/of noodzakelijke pignon, voorzien van deskundig op de
velgen bevestigde, goed opgepompte banden en door de organisator ter beschikking
gestelde kenmerken/nummers, welke over de in te zetten materiaalwagens kunnen
worden verdeeld.
Ploegen die in gebreke blijven betalen aan de organisator € 5,- voor een niet
ingeleverd voorwiel en € 10,- voor een niet ingeleverd achterwiel, welke bedragen
aan de organisator vervallen.

N 2.3.016.01 Bij de ééndaagse wegwedstrijden in de klasse 14 (junioren, nationale kalender) dient
Bis
de organisatie te zorgen voor minimaal 6 en maximaal 10 neutrale materiaalwagens
die voldoen aan de reglementair daaraan gestelde voorwaarden (art. 2.3.016.04).
20211101
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(gewijzigd per 01.01.02)
N 2.3.016.02 Voor individuele deelnemers (Jun.-vrouwen en vrouwen) moet de organisator op de
te retourneren deelnemerskaart aangeven of een voor- of achterwiel moet worden
ingeleverd. Indien zij in gebreke blijven met het inleveren van reservemateriaal,
betalen zij aan de organisator € 5,- voor een niet ingeleverd voorwiel en € 10,- voor
een niet ingeleverd achterwiel, welke bedragen aan de organisator vervallen.
N 2.3.016.03 Werkwijze materiaalwagens vrouwen wedstrijden van stad tot stad:
a.
De organisatie dient te zorgen voor tenminste 3 neutrale wagens, waarvan er
1 standaard vooruit rijdt. De neutrale wagens 2 en 3 rijden op de eerste twee
plaatsen achter het peloton of de grootste groep, ter verzorging van alle
individuele rensters.
b.
De organisatie voorziet altijd in een ploegleidersvergadering. Er wordt geloot
voor de ploegen die starten met 4 of meer rensters. Buitenlandse ploegen met
een eigen materiaalwagen (ongeacht aantal deelneemsters) loten mee, voor
zover zij op de vergadering aanwezig zijn. Deze ploegen loten dus voor
nummer 3 en verder. Clubcombinatieselecties zijn toegestaan conform de
daarvoor gestelde regels en kunnen mee loten met de bovengenoemde groep.
c.
Indien er een kopgroep is met meer dan 1 minuut voorsprong gaan de wagens
die daar de meeste belangen hebben door, met prioriteit voor de auto’s uit de
gelote groep.
d.
Alle materiaalwagens mogen met de rensters spreken en de verzorging is
toegestaan zoals bij clubcompetitie.
e.
Indien de neutrale wagens onverhoopt zonder materiaal komen te zitten zijn
alle auto’s weer neutraal met handhaving van het hierboven gestelde onder c
en d.
N 2.3.016.04 Materiaalwagens dienen aan de volgende eisen te voldoen:
de auto dient technisch in uitstekende staat te verkeren en 4-deurs te zijn;
de auto dient bemand te zijn door een gelicentieerde chauffeur (bij voorkeur
trainer/ ploegleider/team manager) en een gelicentieerde mecanicien; de auto
mag geen aanstootgevende reclame of opschriften hebben;
de auto dient uitgerust te zijn met het noodzakelijke kleine gereedschap voor
het verrichten van kleine reparaties zoals het verstellen van zadel en stuur;
met uitzondering van de door de jury verplicht gestelde stroken/stickers en
nummers dienen de ramen vrij en niet voorzien te zijn van donker glas om ook
door de ramen een zo goed mogelijk zicht te bieden op de auto’s ervoor en
erachter in de karavaan; neutrale materiaalwagens dienen te zijn uitgerust met
twee complete fietsen alsmede een voldoende aantal voor- en achterwielen
met voor de wedstrijd toegestane en/of noodzakelijke pignons.
N 2.3.016.05 Materiaalwagens van ploegen die niet voldoen aan de voorwaarden zoals hierboven
gesteld aan de neutrale materiaalwagens in de volgerskaravaan, kunnen door de jury
naar de achterste positie(s) van de meerijdende materiaalwagens worden verwezen.

2.3.017

Volgwagens
Er zal slechts één volgwagen per ploeg in de wedstrijdkaravaan worden toegelaten.
In de UCI WorldTour-evenementen (behalve in circuitraces of in eindcircuits) is het
echter toegestaan om een tweede voertuig per team onder de volgende voorwaarden
toe te laten:
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-

de organisator zal het eerste voertuig voorzien van een rood nummer en het
tweede voertuig met een zwart nummer om de positie van de voertuigen in het
konvooi te bepalen;
het tweede voertuig heeft de keuze om rond te rijden:
minimaal 5 minuten voor de voorrij auto die de wedstrijd opent, voor het
konvooi van het wedstrijdcircuit; of
achter de wedstrijd, in de tweede lijn van ploegleiders.

Als het tweede voertuig voorafgaand aan de wedstrijd circuleert, moeten de volgende
instructies en voorwaarden worden gerespecteerd voordat achter een
ontsnappingsgroep wordt plaatsgenomen:
de ploegleider van het voertuig van het hoofdteam vraagt de goedkeuring van
de voorzitter van de jury voor het tweede voertuig om achter een
ontsnappingsgroep in te kunnen voegen;
de voorzitter van de jury zal de teams op de hoogte brengen van hun recht om
een radio-tour te volgen.
Als het tweede voertuig wordt ingevoegd achter een groep renners, volgens artikel
2.3.021, wanneer het gat door de commissaris niet voldoende wordt geacht, kan het
tweede voertuig op aanwijzing van de commissarissen:
de ontsnappingsgroep passeren en blijven circuleren voor de voorrij auto die
de wedstrijd opent, buiten de wedstrijd-konvooi; of
stoppen en terugkeren in de tweede lijn van de ploegleiders.
Teams die bevoegd zijn om in het wedstrijdkonvooi te rijden mogen de
wedstrijdkaravaan niet verlaten, tenzij ze instructies hebben van de organisatie of de
voorzitter van het college van commissarissen.
Overtredingen van de bepalingen van dit artikel zijn gesanctioneerd overeenkomstig
artikel 2.2.039 met betrekking tot het verkeer van voertuigen in een wedstrijd,
onverminderd andere toepasselijke sancties.
In ieder geval is artikel 2.2.035 van toepassing.
(gewijzigd per 01.01.19)
2.3.018

De volgorde van de ploegen in de wedstrijd zal als volgt worden bepaald:
UCI WorldTour en UCI Vrouwen Worldtour wedstrijden
1.
de auto’s van de
teams die vertegenwoordigd zijn op de
ploegleidersvergadering, vermeld in artikel 1.2.087, in de volgorde van het UCI
World individuele klassement betreffende de startende renners;
2.
De auto’s van de overige UCI Worldtour Teams of UCI Vrouwen WorldTour
Teams welke aanwezig zijn bij de vergadering waarvan de startende renners
nog geen punten hebben behaald in de Mannen UCI individuele Wereld
ranglijst of in de UCI vrouwen WorldTour individuele ranglijst
3.
de auto’s van de andere teams die vertegenwoordigd zijn op de
ploegleidersvergadering waarvan de startende renners nog geen punten
hebben verdiend in het wereld individuele klassement;
4.
de auto’s van de ploegen die verzuimd hebben hun startende renners te
bevestigen binnen de tijdslimiet zoals omschreven in artikel 1.2.090;
5.
de auto’s van de ploegen die niet vertegenwoordigd zijn op de
ploegleidersvergadering.
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Voor de eerste UCI Vrouwen WorldTour wedstrijd van het seizoen, omdat de
Individuele UCI Vrouwen Worldtour ranglijst nog niet is vastgesteld. De finale
rangschikking van het vorige seizoen zal gebruikt worden.
In de groepen 2 tot en met 4 5 wordt de volgorde bepaald door loting.
De auto van een ploeg die valt onder de punten 1, 2 of 3, maar tevens valt onder de
categorie 4 of 5, wordt op de juiste wijze ingedeeld in groep 4 of 5.
Andere Wedstrijden
1.
De auto’s van de UCI Ploegen en Nationale Ploegen, aanwezig op de
ploegleidersvergadering die hun deelnemers bevestigd hebben conform
artikel 1.2.090;
2.
De volgwagens van de andere ploegen, aanwezig op de
ploegleidersvergadering en die hun deelnemers binnen de gestelde termijn
hebben bevestigd;
3.
De volgwagens van de trade teams en andere ploegen, aanwezig op de
ploegleidersvergadering maar die hun deelnemers niet binnen de gestelde
termijn hebben bevestigd;
4.
De volgwagens van de ploegen, niet aanwezig op de ploegleidersvergadering.
In elke groep wordt de volgorde van de wagens door loting tijdens de team
managers vergadering bepaald.
In alle wedstrijden, wanneer nodig, kan de volgorde van de auto’s worden gewijzigd
door de voorzitter van het college van commissarissen; elke wijziging wordt aan alle
volgelingen gecommuniceerd via de tourradio.
(gewijzigd per 01.01.01; 01.01.03, 01.01.05; 01.01.09; 01.10.09; 01.10.11; 01.01.15;
03.06.16; 01.01.18; 01.01.19; 09.11.20; 01.11.21)
N 2.3.018.01 Uitgezonderd wedstrijden in competitieverband en/of wanneer anders bepaald zal de
volgorde (loting) van ploegleidersauto’s in alle nationale eendaagse wegwedstrijden
d.m.v. de volgende procedure plaatsvinden.
1.
De volgwagens van de ploegen, aanwezig op de ploegleidersvergadering die
hun deelnemers bevestigd hebben conform artikel 1.2.090;
2.
De volgwagens van de ploegen, aanwezig op de ploegleidersvergadering die
hun deelnemers niet binnen de gestelde termijn hebben bevestigd;
3.
De volgwagens van de ploegen, niet aanwezig op de ploegleidersvergadering.
In elke groep wordt de volgorde van de wagens door loting tijdens de
ploegleidersvergadering bepaald.
In alle wedstrijden kan de volgorde van de auto’s, wanneer nodig, worden gewijzigd
door de voorzitter / wedstrijdleider; elke wijziging wordt aan alle volgelingen
gecommuniceerd via de tourradio.
(gewijzigd per 25.04.18)
2.3.019

Tijdens de wedstrijd zullen deze volgwagens achter de wagen van de president van
het college van commissarissen of een door hem aangewezen commissaris dienen
plaatst te nemen.
De inzittenden van de voertuigen moeten onder alle omstandigheden de instructies
van de wedstrijdcommissarissen opvolgen. Deze zullen er op hun beurt hun best doen
de manoeuvres van de voertuigen te vergemakkelijken.
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2.3.020

Elke bestuurder die de wagens van een commissaris op eigen initiatief wenst te
passeren, zal een stoptijd in acht moeten nemen ter hoogte van deze jurywagens,
daar zijn intenties duidelijk moeten maken en mag slechts voorbijrijden na akkoord
van de commissaris. Hij zal zijn bedoeling zo snel mogelijk uitvoeren en daarna
onmiddellijk zijn plaats in de karavaan terug innemen. Er zal slechts één enkele
wagen tegelijkertijd in het peloton worden toelaten, ongeacht de grootte van het
peloton.

2.3.021

In geval van een ontsnapping mag een volgwagen slechts tussen de ontsnapte
renner(s) en de achtervolgende groep plaatsnemen met toestemming van de
commissaris en dit zolang deze de voorsprong als voldoende beschouwt.

2.3.022

Geen enkel voertuig mag de renners passeren tijdens de laatste 10 kilometers.

2.3.023

Tijdens de Wereldkampioenschappen krijgen alleen de onderstaande voertuigen
toestemming om in de wedstrijd te rijden:
1.
de wagen van de president van het college van commissarissen
2.
de wagen van de tweede commissaris
3.
de wagen van de derde commissaris
4.
de wagen van de vierde commissaris
5.
zes wagens van de UCI
6.
de wagen van de dokter
7.
twee ambulances
8.
de wagen van de politie, indien nodig
9.
de auto’s van de landen voor de Elite Mannen en Elite Vrouwen wedstrijd plus
4 wagens en één motorfiets voor neutrale verzorging
10.
maximaal drie camera motoren en één geluids motor
11.
twee motorcommissarissen
12.
twee motorfietsen voor de fotografen
13.
de motoren voor regelateurs
14.
de twee informatie motorfietsen
15.
de motorfiets voor de arts
16.
de motor voor het tijdbord (tijdschrijver)
17.
de motoren van de politie
18.
de bezemwagen
Tijdens de Olympische Spelen krijgen alleen de onderstaande voertuigen
toestemming om in de wedstrijd te rijden:
1.
de wagen van de president van het college van commissarissen
2.
de wagen van de tweede commissaris
3.
de wagen van de derde commissaris
4.
de wagen van de vierde commissaris
5.
de wagen van de manager van het organisatiecomité
6.
De wagen van de Technisch gedelegeerde van de UCI
7.
de wagen van de dokter
8.
twee ambulances
9.
de wagen van de politie
10.
de auto’s van de landen en vier neutrale materiaalwagens en één neutrale
materiaalmotor
11.
maximaal drie camera motoren en één geluids motor
12.
twee motorcommissarissen
13
twee motorfietsen voor de fotografen
14
de motoren voor regelateurs
15
de twee informatie motorfietsen
16
de motorfiets voor de arts
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17.
18.
19

de motor voor het tijdbord (tijdschrijver)
de motoren van de politie
de bezemwagen

Voertuigen moeten volgens het schema van de wedstrijdkaravaan rijden zoals
voorzien in artikel 2.3.047.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.05; 01.01.08: 01.08.13; 01.05.17)
N 2.3.023.01 Tijdens de nationale kampioenschappen voor Elite/Belofte-vrouwen, Elite-mannen en
de Beloften (jonger dan 23 jaar) krijgen slechts de hierna vermelde voertuigen
toestemming om in de wedstrijd te rijden:
1.
5 auto’s van de wedstrijdcommissarissen en jury
2.
1 of 2 motoren voor jurycommissarissen
3.
1 motor voor de tijdschrijver
4.
de bezemwagen
5.
de wagen van de dokter
6.
de ambulance
7.
de motoren van de beveiligingsdiensten
8.
minimaal drie neutrale materiaalwagens, eventueel aangevuld met
materiaalmotoren
9.
de materiaalwagens van de ploegen
10.
de voertuigen voor de nationale radio- en TV-zenders
11.
de auto van de betreffende bondscoach
12.
de auto van de organisatie
13.
2 auto’s van de KNWU
14.
gasten/perswagens (aantal afhankelijk van parcours)
(gewijzigd per 01.01.11)
2.3.024

De volgorde van de landenauto’s tijdens de wereldkampioenschappen wordt als volgt
bepaald:
Mannen elite wedstrijden
1.
de volgwagens van de landen met negen of meer ingeschreven renners;
2.
de volgwagens van de landen met zeven tot acht ingeschreven renners;
3.
de volgwagens van de landen die minder dan zeven renners inschrijven, in
volgorde bepaald door het aantal ingeschreven renners.
In de eerste groep wordt de volgorde bepaald door het meest recent gepubliceerde
UCI wereld klassement per land. Voor voertuigen die meerdere landen bedienen
wordt het hoogst geklasseerde land in aanmerking genomen.
Vrouwen elite wedstrijden
1.
de volgwagens van de landen met minstens zes ingeschreven rensters.
2.
de volgwagens van de landen die minder dan zes rensters inschrijven, in
volgorde bepaald door het aantal ingeschreven rensters.
In iedere groep wordt de volgorde bepaald door het laatst gepubliceerde klassement
voor Elite vrouwen per land. Voor volgwagens, die meerdere landen bedienen, wordt
het best geklasseerde land als uitgangspunt genomen.
Mannen Beloften
1.
de volgwagens van de landen met minstens vijf ingeschreven renners.
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2.

de volgwagens van de landen die minder dan vijf renners inschrijven, in
volgorde bepaald door het aantal ingeschreven renners.

In iedere groep wordt de volgorde als eerste bepaald door het laatst gepubliceerde
beloften landenbeker klassement per land en als tweede zullen de overige landen
worden bepaald volgens het aantal UVI punten in de laatst gepubliceerde klassement
voor continentale circuits. Voor voertuigen die meerdere landen bedienen wordt het
hoogst geklasseerde land in aanmerking genomen.
Junior mannen wedstrijden
1.
de volgwagens van de landen met minstens vijf ingeschreven renners.
2.
de volgwagens van de landen die minder dan vijf renners inschrijven, in
volgorde bepaald door het aantal ingeschreven renners.
In iedere groep wordt de volgorde als eerste bepaald door het laatst gepubliceerde
Junior Mannen landenbeker klassement per land en als tweede zullen de overige
landen worden bepaald volgens loting. Voor voertuigen die meerdere landen
bedienen wordt het hoogst geklasseerde land in aanmerking genomen.
Junior vrouwen wedstrijden
1.
de volgwagens van de landen met minstens vijf ingeschreven rensters.
2.
de volgwagens van de landen die minder dan vijf rensters inschrijven, in
volgorde bepaald door het aantal ingeschreven rensters.
In iedere groep wordt de volgorde als eerste bepaald door het laatst gepubliceerde
Junior Vrouwen landenbeker klassement per land en als tweede zullen de overige
landen worden bepaald volgens loting. Voor voertuigen die meerdere landen
bedienen wordt het hoogst geklasseerde land in aanmerking genomen.
Tijdens de Olympische Spelen wordt de volgorde van de auto’s van de landen
bepaald op basis van de Olympische kwalificatie klassementen als volgt:
Mannen elite wedstrijden
1.
de volgwagens van de landen met vijf of meer ingeschreven renners;
2.
de volgwagens van de landen met vier ingeschreven renners;
3.
de volgwagens van de landen die minder dan vier renners inschrijven, in
volgorde bepaald door het aantal ingeschreven renners.
Voor voertuigen die meerdere landen bedienen wordt het hoogst geklasseerde land
in aanmerking genomen.
Vrouwen elite wedstrijden
1.
de volgwagens van de landen met minstens drie of meer ingeschreven
rensters.
2.
de volgwagens van de landen die minder dan drie rensters inschrijven, in
volgorde bepaald door het aantal ingeschreven rensters.
Voor volgwagens, die meerdere landen bedienen, wordt het best geklasseerde land
als uitgangspunt genomen.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.08; 01.08.13; 03.06.16; 01.05.17; 01.01.19; 01.01.21)
N 2.3.024.01 [VERVALLEN PER 01.01.18]
N 2.3.024.02 [VERVALLEN PER 01.01.18]
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2.3.025

Bevoorrading zones aangegeven door de organisator
In eendaagse evenementen of etappewedstrijden kunnen de organisatoren zones
invoeren voor teams om hun renners te bevoorraden. Deze bevoorradingszones
worden in dit geval met borden aangegeven. Ze moeten lang genoeg zijn om de
levering soepel te laten verlopen, met een minimum van 50 meter per team.
Bevoorradingszones moeten zich bevinden op enigszins heuvelachtige delen en,
voor zover mogelijk, buiten de bebouwde kom.
Het eten en drinken wordt te voet uitgedeeld door het personeel dat het team
vergezelt en door niemand anders. Personeel dat de renners bevoorraadt, moet
teamkleding dragen en op maximaal één meter van de kant van de weg staan. Ze
mogen slechts aan één kant van de weg worden geplaatst, dat moet de kant zijn waar
het wegverkeer in het betrokken land circuleert.
Elke Bevoorradingszone moet vergezeld gaan van een zone voor afval net voor en
net na de bevoorradingszone waar renners hun afval kwijt kunnen.
Organisatoren moeten ook een afvalzone van voldoende lengte hebben die gelegen
is tussen de laatste 20 tot 10 kilometer van elke wedstrijd of etappe waar renners de
mogelijkheid hebben om van hun afval af te komen.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.20; 01.04.21)

2.3.025 Bis

Bevoorrading vanuit de ploegleiderswagens
In evenementen of etappes over een afstand van maximaal 150 km, wordt
aanbevolen dat renners alleen door de teamauto worden voorzien van bevoorrading.
De bevoorradingen kunnen worden verstrekt met zakjes of bidons.
Renners moeten langzaam omhoog bewegen met de auto van hun ploegleider. Eten
en drinken wordt uitsluitend achter de auto van de commissaris verstrekt en in geen
geval in of achter het peloton.
Als een groep uit 15 renners of minder bestaat, kan bevoorrading aan de achterzijde
van die groep worden verstrekt.
(gewijzigd per 01.01.20; 08.02.21)

2.3.026

Bevoorrading buiten de door de organisatie aangegeven bevoorrading zones
Bevoorrading van renners buiten de door de organisator aangegeven
bevoorradingszones worden te voet toegelaten door het personeel dat het team
vergezelt en door niemand anders. Het personeel mag de renners bidons of
etenszakjes aangeven.
Personeel dat de renners bevoorraadt, moet teamkleding dragen en op maximaal één
meter van de kant van de weg staan. Ze mogen slechts aan één kant van de weg
worden geplaatst, dat moet de kant zijn waar het wegverkeer in het betrokken land
circuleert.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.15; 01.01.20; 08.02.21)

2.3.027
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Alle bevoorrading (vanuit een auto en te voet buiten de door de organisator
aangegeven bevoorradingszones) is ten strengste verboden:
tijdens de eerste 30 en laatste 20 kilometer;
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-

-

-

in de laatste 500 meter voor een sprint voor een secundair klassement
(puntenklassement, bergklassement of andere klassementen), bonussprint,
voedingszone;
in de 50 meter na een sprint die meetelt voor een secundaire classificatie
(puntenklassement, bergklassement of andere klassementen), bonussprint,
bevoorradingszone;
op afdalingen van bergen die in het bergklassement zijn vermeld;
in stedelijke gebieden en op elk ander door de organisator of het
commissarissenpanel aangegeven gebied.

Het commissarissenpanel kan de bovengenoemde afstanden aanpassen, afhankelijk
van de atmosferische omstandigheden en de categorie, het type en de lengte van de
wedstrijd. Een dergelijk besluit moet aan de volgers worden meegedeeld via een
radiotour.
(gewijzigd per 01.01.01; 01.08.13; 01.01.19; 01.01.20; 08.02.21)
2.3.028

Tijdens wereldkampioenschappen en Olympische Spelen is het verzorgen alleen
toegestaan vanuit de teamauto's en de permanente verzorging plaats(en) die voor
dat doel zijn opgezet langs het parkoers en vanaf de tijd die de UCI voor elke wedstrijd
afzonderlijk heeft vastgesteld.
(gewijzigd per 01.01.00; 01.01.19)

Verzorging
N 2.3.028.01 In wedstrijden vanaf 100 km is verzorging toegestaan.
N 2.3.028.02 [VERVALLEN PER 01.01.18]

2.3.029

Materiaal ondersteuning
De renners mogen met materiaaldefect geholpen worden door het technisch
personeel van hun ploeg of door een neutrale materiaalwagen of door de
bezemwagen.
In geval van een wisseling van fiets tijdens een wedstrijd, moet de door de renner
achtergelaten fiets in alle gevallen worden teruggevonden, hetzij door voertuigen die
de wedstrijd begeleiden, teamvoertuigen, een neutraal servicevoertuig of door de
sluitwagen.
Mechanische hulp op vaste plaatsen in de wedstrijd is beperkt tot de vervanging van
een wiel uitgezonderd de wedstrijden op een parcours waar een fietswissel mogelijk
is binnen het geautoriseerd gebied.
(gewijzigd per 01.07.10; 01.10.10; 01.01.19)

2.3.030

Hoe de positie van een renner in de wedstrijd ook is, de technische hulp en controle
(bijvoorbeeld een breuk) zal slechts toegestaan zijn achter het peloton en stilstaand.
Het smeren van kettingen vanuit een volgwagen is verboden.
Ingeval van een val, is het uitvoering van verwijdering voorbehouden aan het oordeel
van de commissaris.
(gewijzigd per 01.10.11)
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2.3.031

Het is verboden rennersmateriaal klaar te maken of gereed te houden buiten de
volgwagen. Alle inzittenden van de volgwagen moeten binnen de carrosserie het
voertuig blijven.

2.3.032

Indien materiaalhulp per motor is toegestaan, geldt dit alleen voor wielen.

2.3.033

Tijdens de wereldkampioenschappen en Olympische Spelen mag de materiaalhulp
en het verwisselen van wiel of fiets worden uitgevoerd hetzij door het personeel van
de volgwagen, hetzij aan de materiaalposten die hiervoor ingericht zijn.

2.3.034

Spoorwegovergangen
Het is ten strengste verboden een gesloten spoorwegovergang, ook wanneer het
waarschuwingssignaal middels hoor en/of zichtbare signalen in werking is, over te
steken.
Behalve het riskeren van de straf voor een dergelijk strafbaar feit zoals voorzien door
de wet, zullen overtredende renners gesanctioneerd worden zoals bepaald in artikel
2.12.007; bovendien kan de disciplinaire commissie een schorsing van maximaal één
maand opleggen, evenals een boete van CHF 200 tot 5.000.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.16; 01.01.18; 01.01.19)

2.3.035

De volgende regels zullen worden toegepast:
1.
Eén of meerdere ontsnapte renners zijn bij een overweg opgehouden en de
slagbomen worden geopend voor de achtervolgers arriveren. Er dient niets te
worden ondernomen en de gesloten overweg wordt beschouwd als een
wedstrijdincident.
2.
Eén of meerdere ontsnapte renners met een voorsprong van meer dan 30”
worden opgehouden voor een gesloten overweg en de achtervolgers komen
bij de ontsnapte renner(s) aan de gesloten overweg. In dit geval wordt de
wedstrijd geneutraliseerd en wordt een nieuwe start gegeven met dezelfde
tussentijden na eerst de voertuigen die in de wedstrijd voorop rijden te hebben
laten vertrekken.
Indien de voorsprong minder dan 30” bedraagt, wordt de gesloten overweg als
een wedstrijdincident beschouwd.
3.
Indien één of meerdere renners met een voorsprong de overweg oversteken
voordat hij gesloten wordt en de achtervolgers door de gesloten overweg
worden opgehouden, dient er niets te worden ondernomen en wordt de
gesloten overweg beschouwd als een wedstrijdincident.
4.
Als een groep van renners is verdeeld in twee groepen na de afsluiting van
een spoorwegovergang, zal de eerste groep worden vertraagd of gestopt
zodat de vertraagde renners terug kunnen keren naar de eerste groep.
5.
Elke uitzonderlijke situatie (overweg abnormaal lang gesloten enz..) zal
worden beoordeeld door de wedstrijdcommissarissen en zij kunnen gepaste
maatregelen nemen.
Dit artikel is eveneens toepasbaar op gelijksoortige situaties (beweegbare bruggen,
obstakels op het wegdek, enz.).
(gewijzigd per 01.01.16)

2.3.036
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Sprinten
Het is de renners strikt verboden af te wijken van de rechte lijn in de door hen gekozen
sprintstrook op het ogenblik dat de eindsprint is begonnen en anderen daardoor te
hinderen of een in gevaar te brengen.
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(gewijzigd per 01.01.05)

2.3.037

Aankomsten en tijdopname
Het klassement zal steeds opgesteld worden conform de volgorde waarin de renners
de eindstreep passeren. Het klassement bepaalt de toekenning van prijzen en punten.
De volgorde van binnenkomst zal worden gebruikt om gelijkstaande renners te
scheiden in de bijkomende klassementen.
(gewijzigd per 01.01.02)

2.3.038

(N) De fotofinish met een elektronische tijdstrip is verplicht.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.3.039

Iedere renner die finisht met een tijd van meer dan 8 % van de door de winnaar
geregistreerde tijd, zal niet in de uitslag worden opgenomen.
De tijdslimiet kan door buitengewone omstandigheden worden verhoogd door de
commissarissen na overleg met de organisator.
Tijdens de Wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen moet iedere renner
die gelost is en gelapt wordt door de renner(s) op kop van de wedstrijd voordat zij in
de laatste ronde zitten worden uitgesloten en zij dienen de wedstrijd te verlaten. Alle
overige renners worden geklasseerd in overeenstemming met hun positie in de
wedstrijd.
(gewijzigd per 01.01.99; 01.01.05; 01.01.13)

2.3.040

Aan alle renners die in een zelfde groep finishen zal dezelfde tijd worden toegekend.
De tijdwaarnemer-commissarissen oefenen hun functie uit tot de bezemwagen is
gearriveerd. Zij registreren eveneens de tijden van de renners die binnenkomen na
de opgelegde tijdslimiet en overhandigen de lijst met de tijden aan de president van
het college van commissarissen.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.3.041

Alle door de tijdwaarnemer-commissarissen geregistreerde tijden worden afgerond
naar de laagste seconde.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.3.042

In geval van aankomst op een baan mag het hele baanoppervlakte gebruikt worden.
De tijden kunnen worden opgenomen aan de ingang van de baan. Tevens mogen de
commissarissen overgaan tot een neutralisatie bij de ingang van de baan om te
voorkomen van renners van verschillende groepen tezamen komen.
Indien de baan onbruikbaar is, zal de aankomstlijn worden verplaatst naar een plaats
buiten de baan en zullen de renners met alle voorhanden zijnde middelen hiervan op
de hoogte worden gesteld.

2.3.043

In geval van gelijkheid voor de eerste plaats tijdens de Wereldkampioenschappen,
zullen, nadat alle mogelijke technische voor handen zijnde middelen zijn uitgeput, de
betreffende renners onmiddellijk ter plaatse een sprint over 1000 meter verrijden om
tot een beslissing te komen.
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2.3.044

De ploegenklassering is facultatief. Het zal zijn gebaseerd op de som van de tijden
van de drie beste renners in de individuele uitslag van elke ploeg.
In geval van een gelijke stand zullen de ploegen worden geklasseerd op basis van de
som van de plaatsingscijfers behaald door hun drie best geklasseerde renners in de
individuele uitslag.
In het geval de stand nog steeds gelijk is zullen de ploegen worden geklasseerd op
basis van het plaatsingscijfer behaald door de best geklasseerde renner in de
individuele uitslag.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.03; 01.01.05)

2.3.045

2.3.046

[artikel vervallen per 01.01.21]
Officiële ceremonie
Renners moeten deelnemen aan de officiële ceremonie op basis van de verschillende
klassementen ingesteld door de organisator. De officiële ceremonie zal plaatsvinden
in de volgende volgorde:
De eerste drie renners van de wedstrijd;
De andere winnaars van de verschillende optionele klassementen;
De leiders van UCI bekers of UCI series
Leiderstruien van de wedstrijd kunnen niet worden uitgereikt tijdens een officiële
ceremonie.
(ingevoerd per 01.01.18)

2.3.047
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Diagram van een wedstrijdkaravaan:
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Hoofdstuk 4 : INDIVIDUELE TIJDRITTEN

2.4.001

Afstanden
De maximumafstanden zijn de volgende:
Categorie
Mannen

Vrouwen

Elite
Beloften
Junioren
Elite
Junioren

Wereldkampioenschappen
en Olympische Spelen

Andere wedstrijden
Maximum afstand

40-50
30-40
20-30
20-30
10-15

80
40
30
40
15

(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.07)

2.4.002

Parkoers
Het parkoers moet veilig en perfect bewegwijzerd zijn.

2.4.003

Vanaf de start van de wedstrijd mag het parcours nog slechts bereden worden door
de renners die zich in de wedstrijd bevinden en door de voertuigen die een renner
volgen.

2.4.004

De nog af te leggen afstand moet ten minste om de 5 km zichtbaar zijn aangeduid.
Voor de klimwedstrijden moet elke kilometer worden aangeduid.

2.4.005

(N) De organisator moet in de omgeving van de start een inrij-zone inrichten van
minstens 800 m.

2.4.006

Startvolgorde
De startvolgorde wordt vastgesteld door de organisator van het evenement volgens
objectieve criteria die vermeld worden in het wedstrijdprogramma - technische gids.

2.4.007

De renners starten met identieke tussentijden. Deze tussentijden mogen echter
worden verhoogd tussen de renners die in het laatste deel van de startlijst starten.

2.4.008

De startvolgorde van de tijdritten in een etappewedstrijd is gereglementeerd volgens
artikel 2.6.021.

2.4.009

Tijdens de Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen wordt de startvolgorde
bepaald door de UCI.

2.4.010

Start
Iedere renner moet zich minstens 15 minuten voor zijn starttijd bij de
handtekeningcontrole presenteren. Anders volgt een startverbod.
Voor de start kan een extra controle te worden gedaan.
(gewijzigd per 01.07.11; 01.07.12)

2.4.011
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De start dient uit stilstand te geschieden. De renner wordt vastgehouden en
losgelaten, zonder daarbij te worden afgeduwd, door een helper (commissaris). Voor
alle renners dient dat dezelfde persoon te zijn.
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Als de tijdwaarneming geschiedt door middel van een elektronische contact op de
startlijn, dan mag de afstand tussen het drukpunt van de band op de grond en dat
contact , op het moment van de start, niet groter zijn dan 5 cm.
(N) De start zal gegeven worden vanaf een startplateau.

2.4.012

Tijdwaarneming
De renner start op commando van de tijdwaarnemer-commissaris, die aftelt tot het
moment waarop de tijdwaarneming van de start ingaat.
De tijd van iedere renner die zich te laat aan de start aanbiedt zal doorgerekend
worden vanaf het ogenblik van zijn voorziene starttijd.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.4.013

2.4.014

Het moment van de start zal worden gemeten door middel van het contact tussen het
voorwiel en een elektronische contactlijn op de startlijn. In dat geval kan de renner
starten binnen 5 seconden na het aftellen. Als de renner na deze 5 seconden start of
als er problemen zijn met de elektronische tijdwaarneming, dan geldt de tijd waarop
de stopwatch wordt ingedrukt na het aftellen.
Tijdopname
(N) De tijdopname zal geschieden op verschillende afstandspunten, verdeeld op
zodanige wijze dat de renners en toeschouwers voortdurend worden ingelicht over
het verloop van de wedstrijd.

2.4.015

De aankomsttijden zullen worden geregistreerd op minstens een-tiende van een
seconde nauwkeurig.

2.4.016

Tijdens wereldbekerwedstrijden, de wereldkampioenschappen en Olympische
Spelen worden de tijden opgenomen op een honderdste seconde nauwkeurig.
(gewijzigd per 01.01.17)

2.4.017

Renners in de wedstrijd
Indien een renner is ingehaald, is het hem niet toegestaan de leiding te nemen, noch
te profiteren van de zuigkracht van de renner die hem heeft ingehaald.

2.4.018

De renner die een andere renner inhaalt moet een zijdelingse afstand in acht nemen
van minstens twee meter.
Na één kilometer moet de ingehaalde renner op minstens 25 meter achter de
inhalende renner rijden.

2.4.019

Indien nodig moet de commissaris de renners verplichten, dat de ene renner de
zijdelingse afstand van 2 meter aanhoudt, en de andere renner de afstand van 25
meter, onverminderd de sancties die zijn opgenomen in het barema van de straffen
(artikel 2.12.007).

2.4.020

Onderlinge hulp tussen de renners is verboden.

2.4.021

Het specifieke reglement voor de wedstrijd vermeldt of een verzorging is toegestaan
en welke bepalingen van toepassing zijn.

2.4.022
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Volgwagens
[Vervallen]
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2.4.023

De volgwagen moet minstens 10 meter achter de renner rijden, mag hem nooit
voorbijrijden noch op dezelfde hoogte van de renner komen. Bij pech is het
herstelwerk of de materiaalvervanging alleen stilstaand toegestaan en de volgwagen
mag daarbij niemand hinderen.

2.4.024

De volgwagen van een renner die op het punt staat te worden ingelopen, moet vanaf
het ogenblik dat de afstand welke beide renners van elkaar scheidt minder is dan 100
meter, zich achter het voertuig van de hem inhalende concurrent plaatsen.

2.4.025

Het is de volgwagen van een renner die een andere inhaalt slechts toegestaan de
positie achter zijn renner weer in te nemen wanneer beide renners minstens 50 meter
van elkaar gescheiden zijn. Indien deze afstand opnieuw vermindert zal deze
volgwagen zich opnieuw achter de tweede (ingehaalde) renner moeten plaatsen.

2.4.026

Het is de volgwagen toegestaan materiaal te vervoeren dat de verwisseling van wiel
of fiets mogelijk maakt.

2.4.027

Het is verboden alle materiaal bestemd voor de renners klaar te houden buiten het
voertuig. Alle personen moeten binnen de carrosserie van het voertuig blijven.

2.4.028

Indien hulp bij defect per motor is toegelaten, mag de motor alleen wielen meenemen.

2.4.029

Het gebruik van luidsprekers of megafoons is toegestaan.

2.4.030

Voor een individuele tijdrit waaraan ploegen kunnen deelnemen moet de organisator
de ploegen uitnodigen en contracteren voordat hij hun individuele renners benadert.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.05)

2.4.031

20211101
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Hoofdstuk 5 : PLOEGENTIJDRITTEN
(De nummering van de artikelen is gewijzigd per 01.01.05)

2.5.001

Deelname
Het aantal renners per team wordt bepaald in het programma - technische gids - en
moet minstens 2 en maximaal 10 zijn. Voor gemengde ploegen moet het aantal
renners per geslacht minstens 2 en maximaal dan 6 zijn. teamgrootte voor gemengde
estafettegebeurtenissen mag niet groter zijn dan 12.
Gemengde ploegen zoals genoemd in artikel 2.1.004 zijn verboden
Er zijn zes renners per team voor de gemengde estafettewereldkampioenschappen,
samengesteld uit drie mannen en drie vrouwen van dezelfde nationaliteit. Een
incompleet team mag niet starten.
De deelnemende ploegen staan gedefinieerd in artikel 9.2.021.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.06; 01.10.06; 01.07.12; 01.01.19; 01.01.21)

2.5.002

Afstanden
De maximumafstanden van de ploegentijdritten zijn:
Categorie

Mannen
Vrouwen
Gemengde
ploegen

Junioren
Beloften
Elite
Junioren
Elite
Elite
Beloften

Maximum afstand
Wereldkampioen
Andere wedstrijden
schappen
70
80
100
30
50
25 km
50 KM
Per geslacht
Per geslacht

(gewijzigd per 01.01.05: 01.01.07; 01.07.12; 01.08.13; 01.01.19)

2.5.003

Parkoers
Het parkoers moet veilig en perfect bewegwijzerd zijn.
Het moet voldoende breed zijn en scherpe bochten moeten worden vermeden.
Vanaf de start van de wedstrijd zal het parcours nog slechts door de renners en
volgwagens die in de wedstrijd zijn mogen worden gebruikt.
Een trainingssessie op het parkoers moet de dag voor het gemengde estafettewereldkampioenschappen worden georganiseerd.
(gewijzigd per 01.01.19)

2.5.004

De nog af te leggen afstand moet tenminste om de 10 km goed zichtbaar zijn
aangeduid. De laatste kilometer moet worden aangegeven met een rode driehoek.
Voor de klimtijdritten moet elke nog af te leggen kilometer worden aangeduid.
(gewijzigd per 01.01.05)
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2.5.005

2.5.006

(N) De organisator moet een inrij-zone van minstens 800 meter inrichten in de
nabijheid van de start.
Startvolgorde
De startvolgorde wordt bepaald door de organisator volgens objectieve criteria die
moeten worden opgenomen in het wedstrijdprogramma - technische gids.
De UCI stelt de startvolgorde
wereldkampioenschappen.

vast

voor

de

ploegen

tijdens

de

Bij gemengde estafettewedstrijden beginnen mannen eerst en geven ze vervolgens
door aan hun vrouwelijke teamgenoten.
(gewijzigd per 01.07.12; 01.01.19)
2.5.007

De startvolgorde van de ploegentijdritten in het kader van een etappewedstrijd is
gereglementeerd volgens artikel 2.6.022.

2.5.008

De ploegen starten met gelijke tussentijden. Nochtans mogen deze tussentijden
worden verhoogd voor de ploegen die als laatste starten.

2.5.009

Start
De renners van iedere ploeg moeten zich minstens 15 minuten voor de voorziene
starttijd van de ploeg bij de fietsencontrole presenteren.
Vlak voor de start kan een aanvullende check worden gedaan.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.07.12; 01.01.19)

2.5.010

De tijd van iedere ploeg die te laat aan de start verschijnt wordt berekend vanaf de
voorziene starttijd.
Indien een renner te laat aan de start verschijnt kan de ploeg wachten en verloren tijd
oplopen, of starten op het voorziene tijdstip. De te late renner start alleen en loopt de
verloren tijd op.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.5.011

Aan de startlijn zullen de renners naast elkaar op de startlijn worden vastgehouden
en losgelaten zonder te worden afgeduwd door helpers, die dezelfde moeten zijn voor
alle ploegen.
Deze procedure is van toepassing op het eerste geslacht dat in een gemengd relais
start.
(gewijzigd per 01.01.19)

2.5.011 Bis

Wisselzone voor gemengde ploegen
Het geslacht dat de wissel ontvangen, zal uitgelijnd zijn in de startrijen gedefinieerd
op de startlijn. Er moeten ten minste twee startstroken zijn.
Tijdens wereldkampioenschappen moet in drie startstroken worden voorzien.
Bij de start worden de renners naast elkaar op de startlijn vastgehouden en
vervolgens door de vasthouders op het startsignaal losgelaten, maar niet afgeduwd.
De vasthouders moeten voor elke ploeg op elke startbaan hetzelfde zijn.
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Negen vasthouders (drie
wereldkampioenschappen.

per

baan)

zullen

worden

voorzien

op

de

De renners moeten de instructies opvolgen die door de commissarissen zijn gegeven
en die toezicht houden op de aflossing locatie en zij wijzen de startlijn aan.
Een valse start bestaat uit ten minste één renner die een aflossing neemt voordat de
relevante teamgenoot de afloslijn passeert volgens artikel 2.5.014.
Een valse start zal worden bestraft met de sancties volgens de tabel artikel 12.2.007.
(ingevoerd per 01.01.19; gewijzigd per 01.07.19)

2.5.012

2.5.013

Tijdopname en klassement
(N) De tijdopname zal plaatsvinden op verschillende tussenafstanden, op zodanige
wijze verdeeld over het parcours dat de renners en toeschouwers voortdurend
ingelicht kunnen worden over het verloop van de wedstrijd.
De tijden aan de aankomstlijn zullen worden afgerond op ten minste 1/10e seconde
nauwkeurig.
Tijdens wereldbekerwedstrijden en Wereldkampioenschappen
gecommuniceerd worden tot op 1/100e seconden.

zullen de tijden

(gewijzigd per 01.01.17)
2.5.014

Het specifieke reglement voor het evenement zal aangeven welke renner die de
aankomstlijn overschrijdt, bepalend is voor de tijd van de ploeg om in de klassering
te worden opgenomen.
In de UCI Women’S Worldtour ploegentijdritten wordt de tijd genomen op de vierde
renster.
De aflossing en start van de vrouwen wordt gegeven door de tweede mannelijke
renner die de finishlijn passeert. De algehele finishtijd zal worden genomen op de
tweede vrouwelijke renster op de wereldkampioenschappen
Voor een gemengd aflossingsteam is de classificatie van teams de totale tijd van
beide geslachten.
Als er een mechanisch defect van het door de wedstrijdorganisatie geleverde
relaissysteem is dat leidt tot een te vroege of te late start, kan het college van
commissarissen de definitieve resultaten aanpassen door hier rekening te houden
met de werkelijk geregistreerde tijden.
(gewijzigd per 01.01.06; 01.07.12; 01.01.19; 01.07.19)

2.5.015

20211101

Ploegen in wedstrijd
Indien een ploeg wordt ingehaald, is het haar niet toegestaan opnieuw de leiding te
nemen, noch te profiteren van de zuigkracht van de ploeg door wie ze wordt
ingehaald. Deze regel geldt eveneens voor de geloste renners. Een geloste renner
mag zich niet bij een andere ploeg voegen, noch hulp verlenen of ervan profiteren.
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2.5.016

De ploeg die een andere ploeg inhaalt moet een zijdelingse afstand in acht nemen
van minstens 2 meter.
Bij gemengde aflossings wedstrijd moeten teams die hun aflossing op hetzelfde
moment nemen de zijopening van 2 meter tussen hen respecteren.
Na één kilometer moet de ingehaalde ploeg op een afstand van minstens 25 meter
achter de inhalende ploeg rijden.
In gemengde aflossings wedstrijden, zal een commissaris bepalen welk team op zijn
minst 25 meter van de ander zal rijden op basis van hun positie na 1 kilometer.
(gewijzigd per 01.01.19)

2.5.017

Indien nodig moet de commissaris de renners verplichten, hetzij de ene ploeg de
zijdelingse afstand van 2 meter te respecteren en de andere ploeg de afstand van 25
meter, onverminderd de sancties voorzien in het barema van de straffen (artikel
2.12.007).

2.5.018

Onderling duwen, zelfs tussen renners van dezelfde ploeg, is verboden.

2.5.019

Het uitwisselen van voedsel, dranken, klein materiaal, wielen, fietsen alsook het
verlenen van hulp in geval van materiaalpech is toegestaan tussen renners van
dezelfde ploeg.

2.5.020

Het specifieke reglement van de wedstrijd geeft aan of een bevoorrading is
toegestaan en welke bepalingen van toepassing zijn.

2.5.021

Volgwagens
De volgwagen moet minstens 10 meter achter de laatste renner van de ploeg rijden,
mag deze nooit voorbijrijden noch op gelijke hoogte komen. Bij pech is herstelwerk
slechts stilstaand toegestaan en achteraan de groep.

2.5.022

Het is de volgwagen slechts toegestaan zich tussen de ploeg en de geloste renners
ervan te plaatsen indien de tussenafstand tussen beiden meer dan 50 meter
bedraagt; de geloste renners mogen in geen enkel geval voordeel halen door in de
zuiging van een voertuig te rijden.

2.5.023

De volgwagen van een ploeg die zal worden ingelopen worden, dient plaats te nemen
achter de wagen van de inhalende ploeg, zodra de afstand tussen beide ploegen
minder is dan 100 meter.

2.5.024

De volgwagen van een ploeg die een andere ploeg inhaalt mag zich slechts opnieuw
achter zijn ploeg plaatsnemen zodra de tussenafstand tussen beide ploegen minstens
60 meter bedraagt. Indien deze afstand opnieuw vermindert, zal de volgwagen zich
opnieuw achter de laatste renner van de ingehaalde ploeg plaatsen.

2.5.025

Het is de volgwagen toegestaan materiaal te vervoeren dat het verwisselen van wiel
of fiets mogelijk maakt.
Het is verboden materiaal bestemd voor de renners voor te bereiden of gereed te
houden buiten het voertuig. Alle personen moeten zich binnen de carrosserie van het
voertuig bevinden.

2.5.026

Indien hulp bij defect per motor is toegestaan, zal de motor uitsluitend wielen mogen
meenemen.
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2.5.027

Het gebruik van luidsprekers of megafoons is toegestaan.

2.5.028

[Artikel vervallen per 01.01.21]
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Hoofdstuk 6 : ETAPPEWEDSTRIJDEN (N)
(De nummering van de artikelen is gewijzigd per 01.01.05)

2.6.001

Formule
De etappewedstrijden worden verreden over minstens twee dagen en met een
algemeen individueel klassement op tijd. Zij worden verreden in ritten in lijn en
tijdritten.

2.6.002

Met uitzondering van de hiernavolgende bijzondere bepalingen worden de etappes
op dezelfde wijze verreden als ééndagswedstrijden en de tijdritten volgens de
bepalingen in het reglement van de tijdritten.

2.6.003

Ploegentijdrit etappes vinden plaats in het eerste derde gedeelte van de wedstrijd.

2.6.004

Deelname
Etappewedstrijden worden uitsluitend met ploegen verreden en, voor zover door deze
reglementen toegestaan, gemengde ploegen.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.6.005

2.6.006

[Vervallen per 01.07.10]
Proloog
Het is toegestaan een proloog in een etappewedstrijd op te nemen onder voorwaarde
dat:
1.
De afstand niet meer dan 8 km bedraagt; voor een elite-vrouwen, juniorenvrouwen of junioren-mannen wedstrijd moet de proloog minder dan 4 km zijn.
2.
De proloog moet verreden worden volgens de formule individueel tijdrijden. In
geval van deelname van meer dan 60 renners, zal de tussentijd tussen de
renners niet meer dan één minuut mogen bedragen.
3.
De proloog moet meetellen voor het algemeen individueel klassement.
4.
Een renner met defect die daardoor de proloog niet heeft kunnen beëindigen,
zal de volgende dag toch toegestaan worden te starten. Hem zal de tijd van
de laatste renner worden toegekend.
5.
Het is verboden een tweede wedstrijd te rijden of te laten rijden op de dag van
de proloog.
6.
De proloog telt als wedstrijddag.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.6.007

Duur van de etappewedstrijden
De duur zoals hieronder aangegeven komt overeen met het totaal aantal dagen die
op de kalender in beslag worden genomen, d.w.z. alle dagen van de wedstrijd
inclusief een proloog en rustdagen.
UCI Worldour
De duur van de evenementen wordt bepaald door de Professional Cycling Council.
Voor grote ronden 15 tot 23 dagen
Voor alle UCI WorldTour-evenementen kan de organisator om de vier jaar één extra
dag vragen om de start te organiseren in een niet-aangrenzend gebied van het land
van het evenement en / of een lange transfer vereisen. Een dergelijk verzoek moet
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ten minste één jaar vóór het evenement worden ingediend en wordt beoordeeld op
advies van de Professional Cycling Council.
UCI Proseries Elite mannen
De duur van evenementen wordt bepaald door het UCI Management Committee. De
maximale duur van nieuwe UCI ProSeries-evenementen is echter 6 dagen in Europa
en 8 dagen buiten Europa. Evenementen die al zijn geregistreerd op de UCI
ProSeries-kalender kunnen hun historische duur behouden behoudens goedkeuring
van het UCI Management Committee.
Continentale series
De duur van nieuwe wedstrijden in de klasse HC, 1 en 2 is gelimiteerd tot 5, tenzij
een uitzondering wordt gemaakt door het UCI bestuur.
Elite vrouwen wereld series
De duur van nieuwe evenementen in de klassen 1 en 2 is gelimiteerd tot 6 dagen,
tenzij een uitzondering wordt gemaakt door het UCI bestuur.
Junioren mannen en vrouwen wereld series
De duur van nieuwe evenementen is gelimiteerd tot 4 dagen, tenzij een uitzondering
wordt gemaakt door het UCI bestuur.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.09; 01.01.15; 01.07.18; 01.01.20)
2.6.008

Afstanden van de etappes
Kalender

Elite Mannen
(wereldkalender)
Elite Mannen en Beloften
(Continentale serie,
klassen HC, 1 en 2)
Beloften (Continentale
serie, klasse 2)

Gemiddelde Maximumafstand Maximumafstan Maximumafstand
dagelijkse
per rit
d van de
van de
maximumafstan
individuele
ploegentijdritten
d*
tijdritten
180 km
240 km
60 km
60 km
180 km

240 km

60 km

60 km

150 km

180 km

50 km
½ etappe: 35 km

Junior mannen

100 km

120 km

Junior Mannen
Nations Cup

120 km

140 km

Elite Vrouwen
(UCI Women’s World
Tour)
Elite Vrouwen
Junior Vrouwen

140 km

160 km

40 km
½ etappe: 15
km
30 km
½ etappe: 15
km
30 km
½ etappe: 15
km
40 km

120 km
60 km

140 km
80 km

40 km
15 km

50 km
20 km

*

40 km
½ etappe: 25 km
40 km
½ etappe: 25 km
50 km

De afstand en de dag van de proloog worden niet meegeteld in de berekening
van de gemiddelde dagelijkse afstand.

De renners moeten de volledige afstand van iedere etappe hebben afgelegd om in de
klassementen te worden opgenomen en toestemming te krijgen om deelname aan de
wedstrijd voort te zetten.
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(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.06; 01.01.08; 01.01.09; 01.07.09; 01.01.16; 01.01.17;
01.01.18)
2.6.009

Met speciale toestemming van het Bestuur van de UCI of, bij wedstrijden voor de UCI
WorldTour van de UCI WorldTour raad, kunnen de organisatoren toestemming krijgen
om:
*
in wedstrijden van 10 dagen en meer voor Elite mannen maximaal twee
etappes in te lassen van meer dan 260 km;
*
in wedstrijden voor Beloften één etappe in te lassen van maximaal 230 km;
*
In Elite vrouwen wedstrijden één etappe van maximaal 150 km in te lassen;
*
In wedstrijden voor Junioren mannen één etappe van maximaal 130 km in te
lassen.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.05)

2.6.010

Halve etappe
Het aantal halve etappes wordt als volgt beperkt (zonder daarbij rekening te houden
met de proloog):
Kalender

Wereld
Mannen Elite
Beloften
Vrouwen Elite
Junioren

Aantal toegestane halve etappes
Wedstrijden over minder dan 6
Wedstrijden van 6 dagen of meer
dagen
Halve etappes verboden
2
4
2
4
2
Halve etappes verboden
2
Halve etappes verboden

(gewijzigd per 01.01.06; 26.06.07; 01.01.09)
2.6.011

Grote Rondes
De totale lengte van de Grote Rondes is maximaal 3500 km.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.08)

2.6.012

Rustdagen
In wedstrijden van 10 of meer wedstrijddagen is minimaal één rustdag verplicht na
minstens 5 dagen van de wedstrijd.
In de Grote Ronden zijn twee rustdagen verplicht en moeten gelijkelijk worden
verdeeld.
Tenzij de UCI anders bepaald, kan een transferdag (reisdag) niet gezien worden als
een rustdag.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.10.10)

2.6.013

Klassementen
Verschillende klassementen mogen worden ingelast doch zij moeten zuiver
gebaseerd zijn op sportieve gronden.
Het individuele algemene klassement op tijd en het algemene ploegen klassement op
tijd zijn verplicht in de volgende evenementen:
Wedstrijden in de UCI WorldTour

20211101

Titel 2 : WEGWEDSTRIJDEN

66

KNWU REGLEMENTEN
-

Wedstrijden in de UCI WorldTour voor vrouwen
Wedstrijden voor Elite en Belofte mannen (U23) in en klasse HC, 1 en 2
Wedstrijden in de Vrouwen UCI ProSeries.

(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.05; 01.01.09; 01.01.16; 01.01.18; 23.10.19)
2.6.014

De tijdwaarneming van etappewedstrijden zal worden uitgevoerd in overeenstemming
met de bepalingen opgesteld voor eendaagse wedstrijden met uitzondering van
etappes die voldoen aan de volgende drie voorwaarden:
alleen in Grand Tour-etappes;
Artikel 2.6.027 is van toepassing op de uitslag;
als de etappe wordt geïdentificeerd als "naar verwachting geëindigd in een
massasprint"
In deze situatie zijn de volgende procedures van toepassing vanaf de eerste renner
van het belangrijkste peloton om over te steken naar de laatste renner van het
belangrijkste peloton:
als een verschil van minder dan 3 seconden wordt opgemerkt tussen de
achterkant van het achterwiel van een renner en de voorkant van het voorwiel
van de volgende renner, krijgen de renners de dezelfde tijd;
Als er een verschil van 3 seconden of meer wordt gemeten tussen de
achterkant van het achterwiel van een renner en de voorkant van het voorwiel
van de volgende renner, dan zal de tijdwaarnemer een nieuwe tijdsverschil
berekenen aan de voorkant van het voorwiel van de renner en de voorkant
van het voorwiel van de winnaar van de voorgaande groep.
De organisator moet in de speciale reglementen van het evenement aangeven welke
stadia zijn geïdentificeerd als "Naar verwachting te eindigen in een massasprint".
Beslissingen met betrekking tot het concept van het "hoofdpeloton" worden op
onafhankelijke wijze door het college van commissarissen afgegeven.
(ingevoerd per 28.06.17)

2.6.014 Bis

De door de tijdwaarnemer-commissarissen geregistreerde tijden worden opgenomen
in de algemene tijdsklasseringen van de renners.
Bonificaties worden alleen in aanmerking genomen voor het algemeen individueel
klassement.
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05)

2.6.015

Indien twee of meer renners dezelfde tijd hebben in het Algemeen individueel
klassement, worden de delen van seconden die zijn geregistreerd tijdens de
individuele tijdritten (met inbegrip van de proloog ) meegerekend in de totale tijd
teneinde de renners met een gelijke tijd van elkaar te kunnen scheiden.
Als het resultaat nog steeds gelijk is of bij het ontbreken van individuele tijdritten, zal
het totaal van de plaatsingscijfers behaald in de verschillende ritten, met uitzondering
van ploegentijdrit etappes, de renners van elkaar scheiden. In laatste instantie zal het
plaatsingscijfer, dat door de betrokken renners behaald werd tijdens de laatste etappe
de doorslag geven.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.16)
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2.6.016

Het Dagploegenklassement zal worden bepaald door de som van de drie beste tijden
in het individueel klassement van iedere ploeg behalve de ploegentijdrit welke wordt
bepaald door het specifieke reglement van de wedstrijd. In het geval dat dit geen
beslissing brengt zullen de ploegen in volgorde geklasseerd worden door de som van
de plaatsingscijfers van de drie beste tijden in de etappe-uitslag. Volgt hieruit opnieuw
geen beslissing, dan zullen de ploegen geklasseerd worden volgens de plaats van de
beste renner in de etappe-uitslag.
Het Algemeen Ploegenklassement wordt berekend op grond van de som van de door
de ploegen behaalde resultaten in de Dagklassementen van de etappes. In het geval
dat dit geen beslissing brengt zullen de volgende criteria worden gebruikt om de
ploegen onderling te scheiden:
1.
door het aantal eerste plaatsen behaald in de Dagploegenklassementen;
2.
door het aantal tweede plaatsen behaald in de Dagploegenklassementen,
enz.
Volgt hieruit opnieuw geen beslissing, dan zullen de ploegen geklasseerd worden
volgens de plaats van de beste renner in het algemeen individueel klassement.
Iedere ploeg die nog met minder dan drie renners deelneemt aan de wedstrijd wordt
uitgesloten van het Algemeen Ploegenklassement.
(gewijzigd per 01.01.02: 01.01.03; 01.01.08; 01.07.11)

2.6.017

In geval het aantal punten in het algemeen Individueel Puntenklassement gelijk is,
zullen de volgende criteria worden gehanteerd om de renners te scheiden:
1.
het aantal etappe-overwinningen;
2.
het aantal eerste plaatsen in de tussensprints die meetellen voor het algemeen
puntenklassement;
3.
de uitslag in het Algemeen Individueel Klassement op tijd.
In geval de punten in het algemeen Individueel Bergklassement geen beslissing
brengen zullen de volgende criteria worden gehanteerd om de renners te scheiden:
1.
het aantal eerste plaatsen in de hoogste categorie beklimmingen;
2.
het aantal eerste plaatsen in de één na hoogste categorie beklimmingen, enz.
3.
de uitslag in het Algemeen Individueel Klassement op tijd.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.03; 01.01.05)

2.6.018

De leiderstrui van de race en onderscheidende tekens
Op basis van de klassementen kunnen slechts 4 leiderstruien van de wedstrijd
worden uitgegeven in de volgende evenementen:
Wedstrijden in de UCI WorldTour
Wedstrijden in de UCI WorldTour voor vrouwen
Wedstrijden voor Elite Belofte mannen (U23) in en klasse HC, 1 en 2
Een maximum van 6 truien mogen in andere evenementen.
Alleen de leiderstrui voor de individuele algemeen klassement tegen tijd is verplicht.
De leider van ieder klassement, uitgezonderd het ploegenklassement, is verplicht de
daarbij behorende leiderstrui te dragen.
Indien een renner leider is in meer dan één klassement is de volgorde van prioriteit
van de kenmerkende truien als volgt:
1.
algemeen klassement op tijd;
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2.
3.
4.

algemeen klassement op punten;
algemeen bergklassement;
andere (jongeren, combinatie, enz.); de volgorde van prioriteit onder deze
andere truien wordt vastgesteld door de organisator.

In deze situatie mag de organisator de eerstvolgende in de stand van het betreffende
klassement verplichten de trui te dragen die niet door de leider van dat klassement
wordt gedragen. Indien de renner echter zijn wereld- of nationale kampioenstrui moet
dragen, of de leiderstrui van een UCI beker, serie, reeks of klassement, moet hij die
trui dragen.
In een situatie waarin de leider van een klassement niet verder deelneemt, wordt de
virtuele leider van de relevante stand toegestaan om de verwante kenmerkende trui,
onder voorbehoud van de instemming van zowel de organisator en de voorzitter van
het college van commissarissen, te dragen .
De renners van de ploeg die de leiding heeft in het ploegenklassement zijn verplicht
het corresponderende kenmerkende teken te dragen alsmede een rugnummer indien
de oragnisator dit vereist.
De presentatie van een ploegen leiderstrui is verboden, zowel in het protocol als in
de wedstrijd.
Geen enkele leiderstrui kan worden gedragen door een renner tijdens de eerste dag
(proloog of fase) van een etappekoers.
Het dragen van de leiderstrui of kenmerkende teken is verboden in de gevallen
waarnaar artikel 1.3.055bis, punt 5 verwijst.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.09.05; 01.01.16; 03.06.16; 01.01.18; 23.10.19)

2.6.018 Bis

Ceremonie
Renners moeten deelnemen aan de officiële ceremonie op basis van de verschillende
klassementen ingesteld door de organisator. De officiële ceremonie zal plaatsvinden
in de volgende volgorde:
Na iedere etappe
De winnaar van de etappe;
De leider van het individueel klassement op tijd;
De leiders van de overige klassementen (behalve het ploegenklassement):
Na de laatste etappe
De winnaar van de etappe;
De leiders van de overige klassementen (inclusief het ploegenklassement);
De eerste drie renners van het individueel klassement op tijd;
De leiders van UCI bekers of series;
Alle renners die een leiderstrui dragen.
Onder voorbehoud van voorafgaande informatie van de juryvoorzitter, kan de
organisator de volgorde van de huldiging wijzigen.
(ingevoerd per 01.01.18)

2.6.019
20211101

Bonificaties
Het is toegestaan bonificaties toe te kennen onder de volgende voorwaarden :
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Tussensprints:
halve etappes:
etappes:

max. 1 sprint
max. 3 sprints

Bonificaties
tussensprints:
3” - 2” - 1”
aankomst:
halve etappe 6” - 4” - 2”
etappe
10” - 6” - 4”
(gewijzigd per 01.01.03; 01.07.12; 01.01.16)
2.6.020

Er mogen geen bonificaties worden toegekend tijdens de etappes en halve etappes,
indien er geen bonificatie wordt toegekend voor de etappe-uitslag.

2.6.021

De bonificaties mogen enkel worden verwerkt in de algemene klassementen. Geen
enkele bonificatie zal worden toegekend voor tijdritten en de proloog.
(gewijzigd per 01.01.04)

2.6.022

Prijzen
Prijzen moeten worden toegekend voor elke etappe en halve etappe alsook voor elk
klassement, onder voorbehoud van de macht van het Bestuur van de UCI of, voor
UCI worldtour evenementen, de UCI worldtour raad, om minimum prijzengelden vast
te stellen.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.6.023

Individuele tijdritten in etappewedstrijden
De startvolgorde voor de individuele tijdritten is de omgekeerde volgorde van het
Algemeen Individueel Klassement. Desalniettemin mag het college van
commissarissen deze volgorde wijzigen teneinde te vermijden dat twee renners van
dezelfde ploeg direct achter elkaar starten.
Voor de proloog of indien de eerste rit een individuele tijdrit is, wordt de startvolgorde
voor elke ploeg bepaald door de organisator in overleg met het college van
commissarissen; iedere ploeg bepaalt de startvolgorde van zijn renners.
(gewijzigd per 01.01.03)

2.6.024

Ploegentijdritten in etappewedstrijden
De startvolgorde van de ploegentijdritten is de omgekeerde volgorde van het
Algemeen Ploegenklassement, met uitzondering dat de ploeg van de leider als laatste
start. Indien dat ontbreekt wordt de startvolgorde door loting bepaald.
(gewijzigd per 01.07.11)

2.6.025

Het uitslag van deze ploegentijdritten zal alleen meetellen voor het Algemeen
Individueel Klassement
en het Algemeen Ploegenklassement. Het
wedstrijdreglement moet bepalen de wijze waarop de tijden zullen worden verwerkt,
met inbegrip van die de geloste renners.
(gewijzigd per 01.01.16)
Renners die de wedstrijd verlaten
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2.6.026

De renner die tijdens de wedstrijd uitvalt mag niet deelnemen aan andere
wielerwedstrijden gedurende de duur van de wedstrijd, op straffe van 15 dagen
schorsing en een boete van Sfr. 200,00 tot1.000,00 .
Na overleg tussen de koersdirectie en de voorzitter van de jury gezamenlijk, kunnen
door de UCI afwijkingen op deze regel worden toegestaan op verzoek van de renner
en met toestemming van zijn team manager.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.10.11)

2.6.027

Aankomst
In geval van een als terecht waargenomen valpartij, lekke band of mechanisch defect
incident in de laatste drie kilometer van een etappe-wegwedstrijd zal(zullen) de
betrokken renner(s) de tijd worden toegekend van de renner(s) waarbij zij zich
bevonden op het ogenblik van het incident. Zijn of hun plaatsen zullen worden
bepaald door de volgorde waarin hij of zij eindstreep passeert.
Als incident wordt beschouwd ieder onafhankelijk geval van fysieke capaciteit van de
renner (val. Mechanisch defect/probleem, lekke band) en zijn wil om bij de renners te
blijven met wie hij reed op het moment van incident.
Renners beïnvloed door een incident wordt gevraagd om zich aan een commissaris
kenbaar te maken door het opsteken van hun hand en d.m.v. een verslag aan een
commissaris na de finish van de etappe.
Indien, als gevolg van een als terecht waargenomen val in de laatste drie kilometer,
een renner de aankomstlijn niet kan passeren, wordt hij in de etappe als laatste
geplaatst en krijgt hij dezelfde tijd toegekend als de renner of renners met wie hij
samen reed op het moment van het val.
Dit artikel is niet van toepassing wanneer de finish op de top van een berg is
gevestigd.
Beslissingen i.v.m. dit artikel worden onafhankelijk genomen door het college van
commissarissen.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.10.11. 01.02.12; 01.01.18)

2.6.028

In geval van een als terecht waargenomen valpartij, lekke band of mechanisch defect
na de rode driehoek in een ploegentijdrit etappe wordt aan de betrokken renner(s)
dezelfde tijd toegekend als de ploeggeno(o)t(en) waarbij hij/zij zich bevond(en) op het
ogenblik van het incident.
Indien, als gevolg van een als terecht waargenomen val na de rode driehoek, een
renner de aankomstlijn niet kan passeren, wordt hij als laatste geplaatst in de etappe
en krijgt hij dezelfde tijd toegekend als de ploeggeno(o)t(en) met wie hij samen reed
op het moment van het ongeval.
Dit artikel is niet van toepassing wanneer de finish op de top van een berg is
gevestigd.
Beslissingen i.v.m. dit artikel worden onafhankelijk genomen door het college van
commissarissen.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.18)
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2.6.029

[Vervallen per 01.01.18]

2.6.030

Aankomst op een omloop
Ook al eindigt een etappe op een omloop, dienen de tijden steeds op de aankomstlijn
te worden genomen bij de laatste finishpassage.

2.6.031

2.6.032

In etappewedstrijden mag het aantal ronden meer zijn dan 5 voor omlopen tussen 5
en 8 km, maar alleen tijdens de laatste etappe van de wedstrijd. In dat geval mag de
totale afstand afgelegd op de omloop niet meer dan 100 km zijn.
Tijdslimiet
De tijdslimieten worden bepaald in overeenstemming met karakteristieken van de
etappes en staan in het wedstrijd-reglement vermeld.
Alleen in uitzonderlijke gevallen, door onvoorspelbaarheid en overmacht kan het
College van Commissarissen kan de tijdslimiet verhogen na overleg met de
organisator.
Indien renners actueel buiten de tijdslimiet een tweede kans wordt gegeven door de
president van het college van commissarissen, zullen de punten behaald in de
klassementen van de secondaire klassementen worden ingetrokken.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.09; 01.10.09; 01.02.12; 01.01.18)

2.6.033

Ploegauto's
Eén volgauto per ploeg is het toegestaan mee te rijden tijdens de wedstrijd.
In wedstrijden van de Worldtour en in de klassen HC. en 1 van de continentale series
kalender is echter een tweede auto per ploeg toegestaan (behalve in etappes
gehouden op een omloop of tijdens een finishomloop), volgens de bepalingen zoals
gedefinieerd in artikel 2.3.017.
Tijdens een ploegentijdrit in de grote ronde’s is een derde ploegleidersauto
toegestaan.
In alle gevallen is artikel 2.2.035 van toepassing.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.09; 01.10.10; 03.06.16; 01.01.19)

2.6.034

Tijdens de eerste rit in lijn wordt de volgorde van de wagens bepaald op basis van de
positie van de eerste renner van elke ploeg in het Algemeen Individueel Klassement
na afloop van de proloog of eerste etappe. Indien de laatste als een individuele of
ploegentijdrit wordt verreden en waarvoor geen indeling bestaat, volgens
onderstaande bepalingen:

UCI WorldTour en UCI vrouwen WorldTour wedstrijden
1. De wagens van de ploegen welke aanwezig zijn bij de ploegleidersvergadering
en welke hun starters hebben bevestigd binnen de tijdslimieten vermeld in artikel
1.2.090, in de volgorde van de rangschikking van de startende renners op de
laatste individuele UCI Wereld ranglijst (voor UCI WorldTour wedstrijden) of
individuele UCI vrouwen ranglijst* (voor UCI WorldTour wedstrijden)
2. De wagens van UCI WorldTeams en UCI vrouwen WorldTeams welke aanwezig
zijn bij de ploegleidersvergadering en welke hun starters hebben bevestigd binnen
de gestelde tijd en waarvan de startende renners nog geen punten hebben
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verdiend in de mannen individuele UCI Wereld ranglijst of in de individuele UCI
vrouwen WorldTour ranglijst;
3. De wagens van de andere teams welke aanwezig zijn bij de ploegleidersvergadering welke hun starters hebben bevestigd binnen de gestelde tijd en wiens
starters nog geen punten hebben behaald voor de individuele mannen UCI
Wereld ranglijst of voor de individuele UCI vrouwen ranglijst;
4. De wagens van de ploegen aanwezig in de ploegleidersvergadering welke de
starters niet hebben bevestigd binnen de gestelde tijd.
5. De wagens van de ploegen welke niet aanwezig zijn bij de ploegleidersvergadering.
In de groepen 2 tot 5, wordt de volgorde van de wagens bepaald door loting in de
ploegleidersvergadering. Bij de loting wordt gebruik gemaakt van een stuk papier met
de naam van de ploegen erop. De eerst getrokken naam krijgt de eerste plaats, de
tweede getrokken naam de tweede plaats, enz.
Voor de volgende etappe’s wordt de volgorde van de karavaan bepaald op basis van
de positie van de eerste renner van elke ploeg in het Algemeen individueel
klassement op tijd.
Indien nodig kan de volgorde van de wagens worden gecorrigeerd door de voorzitter
van het collega van commissarissen; elke wijziging zal aan alle volgers worden
gecommuniceerd via “Radio Tour”.
* Voor de eerste UCI vrouwen WorldTour wedstrijd van het seizoen, zal de individuele
UCI vrouwen WorldTour ranglijst nog niet zijn vastgesteld, zal de eindklassering van
het vorige seizoen worden gebruikt.
Andere wedstrijden
1.
de wagens van UCI-teams en van nationale ploegen die op de vergadering
van de ploegleiders vertegenwoordigd zijn en hun starters hebben bevestigd
binnen de tijdslimieten vermeld in artikel 1.2.090;
2.
de auto's van andere teams die op de vergadering van de ploegleiders zijn
vertegenwoordigd en die hun starters binnen de gestelde tijd hebben
bevestigd;
3.
de auto's van teams die vertegenwoordigd waren op de
ploegleidersvergadering, die hun starters niet binnen de gestelde tijd
bevestigden;
4.
de auto's van teams die niet vertegenwoordigd zijn op de
ploegleidersvergadering.
Binnen elke groep wordt de volgorde van de auto's bepaald door loting tijdens de
ploegleidersvergadering.
Voor de loting een stuk papier gebruikt worden met de naam van de ingevoerde
teams. De eerste getrokken naam krijgt de 1e plaats, de tweede naam de tweede
plaats, enz.
Voor de volgende etappes wordt de rijvolgorde bepaald op basis van de positie van
de eerste renner van elk team in de algemene individueel klassement.
(gewijzigd per 03.06.16; 01.01.19; 01.11.21)
2.6.035
20211101

Uitslagen en communique’s
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(N) De organisator moet de uitslagen bij de finish distribueren over de ploegen of,
indien dat niet mogelijk is, deze zo spoedig mogelijk per fax toezenden.
(gewijzigd per 01.01.99; 01.01.05)
2.6.036

[artikel verplaatst naar 2.2.010bis]

2.6.037

[Artikel vervallen per 01.01.21]

2.6.038

[Artikel vervallen per 01.01.21]
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Hoofdstuk 7 : CRITERIUMS
2.7.001

2.7.002

2.7.003

2.7.004

Voor alle onderwerpen waarin hierna niet wordt voorzien, wordt verwezen naar de
algemene en speciale bepalingen voor eendaagse wedstrijden die vervolgens op een
analoge wijze toegepast dienen te worden.
Formules
Een criterium is een wegwedstrijd op een voor het verkeer afgesloten omloop die
wordt verreden volgens één van de volgende formules :
1.
uitslag op volgorde bij het overschrijden van de aankomstlijn na afloop van de
laatste ronde.
2.
met behulp van een klassement op basis van het aantal afgelegde ronden en
het aantal punten behaald tijdens tussensprints.
Indien een criterium verschillende wedstrijdenonderdelen omvat, zal de individuele
wedstrijd steeds als laatste onderdeel worden verreden.
Organisatie.
Het is niet toegestaan een criterium te organiseren op de dag voorafgaande aan een
wedstrijd staande op de internationale kalender zonder een getekend contract tussen
iedere individuele renner en de organisator.
(gewijzigd per 01.01.02)

2.7.005

De Nationale federaties moeten hun criterium kalender indienen bij de UCI uiterlijk
per 1 September betreffend het volgende jaar.
Organisatoren waarvan het criterium niet is opgenomen in deze kalender mogen geen
renners uitnodigen van bij de UCI geregistreerde ploeg of deze renners gelegenheid
geven om te starten.
Indien deze kalender voor nationale criteriums niet door de UCI is ontvangen voor de
“deadline” is het de betrokken organisatoren niet toegestaan renners uit te nodigen
van een bij de UCI geregistreerde ploeg of deze renners gelegenheid te geven om te
starten.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.05; 01.07.10)

2.7.005 Bis

Kalender bijdrage
Een jaarlijkse kalendervergoeding moet betaald worden naar de rekening van de UCI
ten laatste op 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar van registratie van
het evenement voor elk evenement wat de deelname mogelijk maakt van renners die
geregistreerd zijn bij een UCI WorldTeam of, UCI Vrouwen WorldTeam.
Het bedrag van de vergoeding wordt vastgesteld door het UCI Management Comité
en wordt gepubliceerd in het document met financiële verplichtingen.
Als het bedrag niet voor 1 september is bijgeschreven op de rekening van de UCI, zal
registratie op de internationale criteriumkalender zonder verdere kennisgeving
opgeschort worden en zal het evenement niet gepubliceerd worden op de
internationale UCI-kalender.
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Bovendien is een boete van CHF 1.000 verschuldigd en een boete van CHF 100 voor
elk dag van vertraging.
(ingevoerd per 11.02.20; gewijzigd per 01.01.21)
2.7.006

Een organisator mag geen renner van een UCI World Team uitnodigen, tenzij ten
minste 50 % van de uitgenodigde renners behoren tot een bij de UCI geregistreerde
ploeg. De Nationale Federatie waartoe de organisator behoord kan dit percentage
nog verhogen.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.05; 01.01.15)

2.7.007

Een zone van minimaal 150 meter voor en 50 meter na de finishlijn dient beveiligd te
zijn met hekken. Deze zone dient alleen toegankelijk te zijn voor ter plaatse
dienstdoende vertegenwoordigers van de organisatie, de renners, het paramedisch
personeel, de ploegleiders, jury en de geaccrediteerde pers.
Wanneer de lengte van het laatste rechte eind korter is dan 300 meter, dient de zone
voor de finishlijn te zijn beveiligd met hekken vanaf de laatste bocht naar het rechte
eind van het parcours.
(gewijzigd per 01.01.02)

N 2.7.007.01 In een straal van 300 mtr rond de finish is er een parkeerplaats voor de soigneurs.
2.7.008

Indien een wedstrijd eindigt na zonsondergang moet het parcours deugdelijk verlicht
zijn. Indien dit niet het geval is dient de wedstrijd te worden beëindigd.
(gewijzigd per 01.01.02)

2.7.009

Indien de wedstrijd eindigt na 22.00 uur dient de organisator de renners van een bij
de UCI geregistreerde ploeg een kamer met ontbijt in een hotel aan te bieden.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.05)

2.7.010

De organisator dient te zorgen voor behoorlijke kleedruimte voor de renners.
(gewijzigd per 01.01.02)

2.7.011

2.7.012

Prijzen en vergoedingen
Gelijktijdig met de uitnodiging moet de organisator de lijst met het prijzengeld
meezenden, alvorens een inschrijving te accepteren.
Indien er buiten de prijzen op basis van de behaalde resultaten een vaste vergoeding
als tegenwaarde voor deelname aan de wedstrijd wordt verleend, moet deze
vergoeding vermeld worden in een individueel contract getekend tussen de
organisator en de desbetreffende renner. Voor de renners deel uitmakend van een bij
de UCI geregistreerde ploeg moet het contract mede ondertekend zijn door een
vertegenwoordiger van deze ploeg.
(gewijzigd per 01.01.05)

2.7.013

20211101

Het contractueel vastgestelde bedrag moet door de organisator worden uitgekeerd,
ook in geval van afgelasting of onderbreking van de wedstrijd. Dit bedrag wordt
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overeengekomen middels een wederzijdse overeenkomst tussen de betrokken
organisator en iedere renner.
(gewijzigd: 01.07.10)
2.7.014

De prijzen worden uitsluitend uitbetaald aan die renners die deze daadwerkelijk
hebben behaald.

2.7.015

De prijzen en contractbedragen zullen worden uitbetaald binnen één uur na aankomst
van de wedstrijd.

2.7.016

Afstanden
Het parcours moet minstens 800 meter en mag hoogstens 10.000 meter bedragen.

2.7.017

De maximumafstand van de wedstrijd is als volgt bepaald :
Lengte van het parcours
800 - 1599 m
1600 - 2999 m
3000 - 3999 m
4000 -10.000 m

Maximum afstand
80 km
110 km
132 km
150 km

N 2.7.017.01 Gedurende de wedstrijd dient de organisator er voor zorg te dragen dat de
deelnemers:
a.
worden voorafgegaan, op ongeveer 100 meter vóór de eerste deelnemer, door
een voorrij-auto en/of motor ter aankondiging aan het publiek dat de weg
vrijgehouden moet worden;
b.
worden gevolgd door een volgauto waarin, op de plaats naast de chauffeur,
een jurylid is gezeten;
c.
welke een achterstand hebben van 30 seconden of meer op vóór hen rijdende
renners, worden beveiligd door voorrij-auto's of motoren op de wijze zoals ook
onder a. is aangegeven. Deze auto's en/of motoren, welke door de organisator
ter beschikking worden gesteld, moeten alle aanwijzingen van de
wedstrijdcommissarissen onmiddellijk opvolgen. Elke ander vorm van volgen
van de wedstrijd is verboden.
d.
Alle bestuurders van motorvoertuigen tijdens een criterium dienen minimaal in
het bezit te zijn van een geldige KNWU-lidmaatschap van de KNWU.
Aanvullende regels voor “invitatiewedstrijden” (criteriums) met deelname voor
uitsluitend Elite met contract (Professionals).
1.

2.

20211101

De minimale vereisten zij een voorrijauto (een motor heeft de voorkeur) ter
aankondiging aan het publiek en signaleurs/verkeersregelaars respectievelijk
parcoursmedewerkers met als doel het parcours vrij te houden en een
sluitauto waar een jurylid (en eventuele medische dienst) in plaatsneemt.
In de voorrij auto en/of sluitauto mogen geen gasten plaatsnemen.
Bij en parcours tot 2000 meter lengte mag de organisator maximaal twee
gasten of promotie auto’s inzetten waarvan maximaal één auto tegelijk in de
wedstrijd aanwezig mag zijn.
Bij en parcours langer dan 2000 meter mag de organisatie in overleg met de
voorzitter van de jury meerdere gastenwagens en/of promotiewagens inzetten
op zodanige wijze dat de veiligheid en het sportieve verloop van de wedstrijd
gewaarborgd zijn.
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3.

4.

5.

6.

7.

Deze auto(s) dien(t)en een minimale afstand van 50 meter achter de laatste
renner in de wedstrijd aan te houden en dien(t)en minimaal voor de sluitwagen
te rijden.
De voorzitter van de jury heeft de bevoegdheid om doorlopend wanneer dit
wordt
vereist
of
wanneer
hij
dit
noodzakelijk
acht
een
gastenwagen/promotiewagen uit de wedstrijd te nemen respectievelijk naar
een andere plaats in de wedstrijd te dirigeren.
Dit
kan
bijvoorbeeld
bij
inhalen
van
achterblijvers,
slechte
weersomstandigheden of wanneer in zijn optiek de chauffeur ondeskundig
gedrag vertoond.
Alle chauffeurs dienen minimaal in het bezit te zijn van een volgerslicentie
(Drivers license) of enig ander licentie afgegeven door een bij de UCI
aangesloten federatie.
Een ruim opgezette in/uitvoegstrook dient te worden gesitueerd zodat bij
tussentijds in/uitstappen geen gevaar ontstaat voor de renners. Het
in/uitvoegen kan uitsluitend op aangeven respectievelijk instructie van een
jurylid of goed herkenbaar en deskundig lid van de organisatie welke met de
controle hiervan is belast.
Stoppen op het parcours, anders dan op de daarvoor bestemde in/uitvoeg
strook, is niet toegestaan. Ook het zogenaamde flyeren vanuit een auto is ten
strengste verboden.
Een motor t.b.v. van de dienstdoende KNWU microfonist (= tevens jurylid)
mag eveneens in overleg met de voorzitter van de jury ingezet worden in een
vrije rol.

(gewijzigd per 01.01.16; 01.03.16; 01.01.19; 01.01.21)
Deelname en afstanden nationale criteriums
N 2.7.017.02 Voor onderstaande genoemde categorieën kunnen volgens onderstaand schema
aparte of d.m.v. het combinatieschema criteriums worden verreden:
*
Elite met contract
*
Elite/Beloften(M) [m.u.v. professionals A]
*
Invitatiewedstrijden (criterium) voor Elite met contract
*
Invitatiewedstrijden voor Elite (M/V)
*
Junioren
*
Amateurs
*
Amateurs/Masters 30+(M)
*
Sportklasse
*
Sportklasse/Masters 40+
*
Nieuwelingen
*
Masters 30+, 40+, 50+ en 60+ [apart of in (gedeelde) combinatie]
*
Elite-vrouwen/Belofte-vrouwen
*
Elite Club-Vrouwen
*
Elite-vrouwen/Belofte-vrouwen/Amateurs(V)
*
Amateurs(V)
*
Masters(V)
*
Amateurs/Masters(V)
*
Junior-vrouwen
*
Nieuweling-meisjes
*
Junior-vrouwen/Nieuweling-meisjes
De minimale en maximale wedstrijdafstanden en prijzenschema’s staan vermeld in
de jaarlijkse besluiten van het hoofdbestuur.
Verder heeft de organisator de mogelijkheid om categorieën te combineren volgens
onderstaand tabel:
20211101
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Min.- Max.
afstand
Criterium
75 – 100 KM
70 – 90 KM
60 – 75 KM
60 – 75 KM
35 – 50 KM
35 - 50 KM
Max. 35 KM
50 – 80 KM
40 – 70 KM

30 – 50 KM

30 – 50 KM

Wedstrijd
categorie

20211101

Combinatiewedstrijd

Elite (incl. Profs B)
Beloften
Elite ZC
Beloften ZC
Amateurs
Amateurs
Junioren *

* Indien geen
juniorenwedstrijd op
nationale kalender

Amateurs
Sportklasse / Startlicentie
Sportklasse
Basisleden *
Funklasse / (dag) startlicentie
UCI-Vrouwen
Belofte-Vrouwen
Elite club-vrouwen
Elite
Belofte club-vrouwen
Amateur-vrouwen
Junior-Vrouwen *
Junior-Vrouwen
Nieuw.-Meisjes
Amateur-Vrouwen
Sportklasse Vrouwen
Basisleden-Vrouwen
NTFU-ledenpashouders
vrouwen
Junior-Vrouwen
Nieuweling-Meisjes

2 – A1

Min.- Max.
afstand
Criterium
75 – 100 KM

2 – A2

70 – 90 KM

2 – B1

60 – 75 KM

2 – B2
2 – C1
2 – C2

60 – 75 KM
35 – 50 KM
35 - 50 KM

2 – C3
2–D

Max. 35 KM
50 – 80 KM

2–E

40 – 70 KM

Opmerking

* Basisleden max. 3
wedstrijden
Startlicentie

* Indien elders geen
junior vrouwen wedstrijd
wordt verreden

Combinatiewedstrijd

Elite (incl. Profs B)
Beloften
Amateurs
Elite ZC
Beloften ZC
Amateurs
Amateurs
Junioren *
Amateurs
Sportklasse
Sportklasse
Basisleden *
Funklasse (incl. Basisleden)
UCI-Vrouwen
Belofte-Vrouwen
Elite club-vrouwen
Elite
Belofte club-vrouwen
Amateur-vrouwen
Junior-Vrouwen *
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Uitsluitend nog in 2019
en 2020

* Indien geen
juniorenwedstrijd op
nationale kalender

* Basisleden max. 3
wedstrijden

* Indien elders geen
junior vrouwen wedstrijd
wordt verreden
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2–F

30 – 50 KM

2-G

30 – 50 KM

Junior-Vrouwen
Nieuw.-Meisjes
Amateur-Vrouwen
Sportklasse Vrouwen
Basisleden-Vrouwen
NTFU-ledenpashouders
vrouwen
Junior-Vrouwen
Nieuweling-Meisjes

Alle nationale criteriums vallen onder de Cat. 2 wedstrijden. Zie art. N 2.1.011.01/02.
Het maximum aantal deelnemers is (afhankelijk van het parcours) ter beoordeling aan
de consul.
Ingeval een combinatie wedstrijd als boven omschreven wordt verreden, dan dient
het hoogste tarief te worden gehanteerd voor alle deelnemende categorieën.
(gewijzigd per 01.01.11; 01.01.12; 01.01.14; 01.01.15; 01.01.17; 10.05.17; 01.01.18;
01.01.19; 01.01.20)

2.7.018

Formule met tussensprints
Het wedstrijdprogramma / de technische gids zal het systeem van de tussensprints
en de toekenning van de punten bepalen, daarbij rekening houdend met de hierna
vermelde bepalingen die automatisch zullen worden toegepast.

2.7.019

De tussensprints zullen steeds plaatsvinden op de aankomstlijn en na een zelfde
aantal ronden tussen twee sprints.

2.7.020

Er mogen punten toegekend worden aan diegene die als eerste de aankomstlijn
overschrijdt tijdens de ronden zonder tussensprint. Dit puntenaantal mag niet meer
dan 40% bedragen van de toegekende punten aan de winnaar van een tussensprint.

2.7.021

Een renner of een groep van 20 renners en minder die gelost zijn en gedubbeld
worden door de kopgroep, zijn uitgeschakeld en worden uit de wedstrijd genomen.
Indien het een groep van meer dan 20 renners betreft, zal het college van
commissarissen beslissen of deze renners verder kunnen rijden of uit de wedstrijd
worden genomen.

2.7.022

In geval van een erkend incident in de zin van de bepalingen inzake baanwedstrijden
(artikel 3.2.021), heeft de renner recht op een vergoeding van één of twee ronden, te
bepalen door de commissarissen, al naar gelang de lengte van het parcours. Na de
neutralisatie kan de renner de wedstrijd vervolgen vanaf de plaats in het veld waar hij
zich bevond op het moment van het incident, maar hij zal geen punten kunnen winnen
bij het verrijden van de volgende sprint.

2.7.023

Het klassement zal worden opgemaakt als volgt :
*
de winnaar is degene die het grootste aantal ronden zal hebben afgelegd.
*
in geval van gelijkheid van ronden zal het aantal behaalde punten
doorslaggevend zijn.
*
in geval van gelijkheid van ronden en punten zal het aantal overwinningen
tijdens de tussensprints beslissend zijn.
*
in geval van opnieuw gelijkheid zal de bereikte plaats in de eindsprint voor de
beslissing zorgdragen.

2.7.024

Een ronde is genomen wanneer een renner de staart van het hoofdpeloton bereikt.

20211101
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Formule als rit in lijn
N 2.7.025.01 De wedstrijden worden verreden met individuele deelname.
Premie(klassement)sprints zullen steeds plaatsvinden op de aankomstlijn.
N 2.7.025.02 Uit de wedstrijd nemen wegens (een) ronde(n) achterstand dient op een zo laat
mogelijk tijdstip plaats te vinden en in principe niet eerder dan, afhankelijk van de
lengte van het parcours, 8 tot 5 km voor het einde van de wedstrijd, bijzondere
omstandigheden daargelaten.
N 2.7.025.03 In aanvulling op artikel 2.7.022 is voor nationale wedstrijden het hiernavolgende
bepaald:
Tijdens de wedstrijd heeft een renner/renster tot uiterlijk 10 km voor het einde van de
wedstrijd éénmalig recht op een neutralisatie van één of twee ronden, te bepalen door
de commissarissen al naar gelang de lengte van het parcours, in geval van een door
de jury geconstateerd en erkend defect en/of vastgestelde valpartij.
Als richtlijn kan het aantal ronden vergoeding worden gegeven welke het dichtst een
lengte van 1500 meter benaderd.
De wisseling van materiaal bij een erkend incident kan betrekking hebben op ieder
onderdeel van de fiets of een gehele fietswissel.
De organisatie zal in overleg met de consul of de commissarissen een materiaal
herstelplaats inrichten waar de jury het defect kan vaststellen en het herstel moet
plaatsvinden.
Indien het parcours langer is dan 2,5 km vervalt de regel van de neutralisatie. In
overleg met de (wedstrijd)commissarissen mogen dan wel één of twee neutrale
materiaalwagens worden ingezet.
(gewijzigd per 01.01.11; 01.04.16)
N 2.7.025.04 De uitslag zal worden opgemaakt aan de hand van de volgorde waarop de
deelnemers na afloop van de laatste ronde de aankomstlijn overschrijden. Deze
uitslag bepaalt de toekenning van de prijzen.
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Hoofdstuk 8 : INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN
2.8.001

Voor alles waarin hierna niet is voorzien, wordt verwezen naar de algemene en
speciale bepalingen van eendaagse wedstrijden die in dat geval op een analoge wijze
toegepast zullen worden.

2.8.002

Een individuele wedstrijd is een wegwedstrijd waaraan de renners uitsluitend
deelnemen op individuele basis.

2.8.003

Een individuele wedstrijd mag enkel op de Nationale kalender worden ingeschreven
onder de volgende voorwaarden :
1.
de renners zijn individueel aangeworven;
2.
renners van een UCI Pro Team mogen maximaal 3 keer per jaar deelnemen
aan een individuele wedstrijd;
3.
maximaal 3 renners van dezelfde bij de UCI geregistreerde ploeg mogen
deelnemen aan een individuele wedstrijd;
4.
het prijzengeld bedraagt minimum 8000 SFr. Fr.;
5.
de afstand bedraagt maximaal 170 km voor mannen en 120 km voor vrouwen;
6.
indien de wedstrijd op een omloop wordt verreden moet deze ten minste een
lente van 10 km hebben.
7.
de materiaalvervanging of het herstelwerk zal geschieden door neutrale
wagens.
8.
de volgwagens van de ploegen zijn niet toegelaten indien de ploeg niet
minstens 5 deelnemende renners in de wedstrijd heeft.
(gewijzigd per 26.01.07; 01.01.15)
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Hoofdstuk 9 : ANDERE WEDSTRIJDEN
2.9.001

Andere wegwedstrijden, zoals dernywedstrijden, klimwedstrijden en marathons op de
weg mogen georganiseerd worden indien hun inschrijving op de continentale of
nationale kalender is aanvaard door het Bestuur van de UCI , de UCI worldtour raad
of de nationale federatie.
In de aanvraag tot inschrijving op de nationale of internationale kalender, de
organisator legt de specifieke regels voor het evenement ter goedkeuring voor. Deze
voorschriften zullen alle organisatorische aspecten beschrijven van het evenement,
en leggen uit hoe de bepalingen van de UCI Regelgeving moet worden toegepast en
alle andere informatie bevatten die relevant is voor commissarissen. Aanvragen voor
opname op de nationale en internationale kalender moeten anders worden ingediend
overeenkomstig artikel 1.2.001 en volgende.
Voorafgaand aan de registratie van een ander evenement op de respectievelijke
kalender, het UCI-management comité of nationale federatie kan vragen om een
testevenement te laten plaatsvinden om ervoor te zorgen dat het beoogde
sportevenement is voldoende veilig en maakt een goede beoordeling mogelijk de
andere hieronder genoemde doelstellingen.
Nationale federaties en het UCI-management comité accepteren of verwerpen dit
verzoeken op transparante, eerlijke en niet-discriminerende basis in
overeenstemming met legitieme doelstellingen, waaronder:
Eerlijkheid en openheid van sportcompetities;
Gelijke kansen voor alle deelnemers;
Ethische waarden in de sport;
De onzekerheid van de resultaten;
De bescherming van de gezondheid en veiligheid van atleten;
Zorgen voor een functionerende sportkalender;
Bevordering van werving en training van jonge atleten;
Zorgen voor de integriteit en objectiviteit van competitieve sport en correct
functioneren van wedstrijden;
Financiële stabiliteit van teams;
Solidariteit tussen de verschillende niveaus van sportbeoefening;
De piramidestructuur van competities van basis tot elite niveau.
(tekst gewijzigd op 02.03.20)

2.9.002

Andere evenementen vallen onder de specifieke regels voor het evenement en, voor
wat dan ook dat niet anders is bepaald door het UCI Reglement.
(tekst gewijzigd on 02.03.20)

2.9.003

Op de internationale kalender kunnen andere evenementen worden geregistreerd als
Klasse 1 (1.1S of 2.1S) of Klasse 2 (1.2S of 2.2S) evenementen.
Alle relevante regels met betrekking tot de klasse van het evenement blijven van
toepassing (zoals maar niet beperkt tot regels met betrekking tot deelname en
uitnodiging, UCI-punten, financiële verplichtingen en deelnemingsvergoedingen,
technische gids, beveiliging, disciplinaire governance en scheidsrechter) om het
legitieme doel van een uniforme en consistente beoefening van het wielrennen te
bereiken conform de objectieve doelstellingen van artikel 2.9.001. Afwijking van een
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van de deze regels worden alleen gemaakt in uitzonderlijke omstandigheden,
wanneer de verwezenlijking van de legitieme doelstellingen, zoals opgesomd in
artikel 2.9.001, komen niet in gevaar.
Voor evenementen die op de nationale kalender zijn geregistreerd, bepaalt de
nationale federatie de passende regels met betrekking tot deelname, punten en
andere relevante items.
(ingevoerd per 02.02.30)
2.9.004

Het UCI Management Comité of de nationale federatie kan een evenement
registreren als andere gebeurtenis, of verzoek om een aanvraag als zodanig te
wijzigen, in het geval van een aanvraag voor opname op een kalender voor een
evenement dat niet overeenkomt met de wedstrijd formaten van deel 2, hoofdstukken
III tot en met VII van het UCI-reglement.
(ingevoerd per 02.03.20)
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Hoofdstuk 10 : UCI-KLASSEMENTEN
(hoofdstuk vervangen op 01.01.09, gewijzigd op 01.01.16; 01.01.09)

§1
2.10.001

Elite mannen en Belofte (U23) UCI World Ranking

De UCI publiceert de World rankings gebaseerd op de resultaten van de UCIwedstrijden voor heren elite en beloften van de internationale kalender. De UCI is de
exclusieve eigenaar van deze klassementen.
De elite mannen en beloften worden in hetzelfde klassement opgenomen.
(ingevoerd per 01.01.16; gewijzigd per 23.10.19)

2.10.002

Individuele UCI World Ranking
Het individuele UCI wereldklassement is wisselend, loopt over 52 weken en wordt 1
maal per week opgemaakt.
Het nieuwe klassement gaat in op de dag van de publicatie en blijft geldig tot de
publicatie van het volgende klassement. De renners behalen punten voor het
individueel klassement volgens het barema in artikel 2.10.008.
De punten toegekend tijdens de etappes worden in rekening gebracht in het
klassement dat wordt opgemaakt na de laatste dag van een etappewedstrijd.
(ingevoerd per 01.01.16; 23.10.19)

Individuele UCI Wereldranglijst – eendaagse wedstrijden
2.10.002 Bis De individuele UCI Wereldranglijst - eendaagse races is een voortschrijdende ranglijst
van 52 weken en wordt eenmaal per week bijgewerkt.
Indien nodig wordt de rangschikking van de voorgaande weken gecorrigeerd. De
nieuwe ranking treedt in werking op de dag van publicatie en blijft geldig tot de
publicatie van de daaropvolgende ranking.
Renners scoren punten voor het individuele klassement in overeenstemming met de
schaal in artikel 2.10.008 alleen rekening houdend met eendaagse wedstrijden.
(ingevoerd op 01.01.19; opgeheven op 23.10.19 herintroduceerd op 11.02.20)
Individuele UCI wereld klassement – etappe wedstrijden
2.10.002 Ter De individuele UCI Wereldranking - etappewedstrijden is een 52-weeks lopende
ranking en wordt een keer per week bijgewerkt.
De nieuwe ranglijst treedt in werking op de dag van publicatie en blijft staan tot de
publicatie van de daaropvolgende ranglijst.
Renners scoren punten op de individuele ranglijst in overeenstemming met de schaal
in artikel 2.10.008, alleen rekening houdend met eendaagse wedstrijden.
Punten toegekend voor etappes worden opgenomen in de ranglijst die wordt
opgesteld na de laatste dag van een etappewedstrijd.
(ingevoerd per 01.01.19; 23.10.19, 10.02.20)
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2.10.003

De renners ex-aequo geplaatst in één van de individuele wereld rankings worden
gescheiden door het optellen van het grootste aantal 1ste plaatsen in het
desbetreffende klassement. Indien de renners hierna nog steeds gelijk staan, worden
ze gescheiden door het grootst aantal 2de plaatsen, vervolgens 3de plaatsen, enz. in
de desbetreffende ranking waarbij enkel rekening wordt gehouden met plaatsen die
recht geven op punten voor het UCI Wereldklassement.
In het geval dat er nog steeds een gelijke stand is, heeft de hoogst geplaatste renner
in elk van zijn meest recente wedstrijden die meetellen voor de ranglijst voorrang.
In het geval van een gelijke stand in het eindklassement, heeft de renner met het
grootste aantal eerste plaatsen op de overeenkomstige ranglijst van wedstrijden in
het lopende jaar voorrang. Als er nog steeds een gelijke stand is, wordt dit opgelost
door het grootste aantal 2e plaatsen, vervolgens derde plaatsen enz., Ongeacht de
positie van de renner.
Met betrekking tot etappewedstrijden wordt alleen het definitieve individuele
algemene klassement op tijd in aanmerking genomen voor de toepassing van dit
artikel.
(ingevoerd per 01.01.16; 01.01.19; 23.10.19)

2.10.004

UCI Wereld Landenklassement
Het UCI wereldlandenklassement loopt over 52 weken. Het wordt opgemaakt op basis
van de punten behaald door de 8 eerste renners van ieder land in het individueel
wereldklassement UCI.
De landen ex-aequo geplaatst in het wereldlandenklassement worden gescheiden
door de plaats van hun beste renner in het individuele UCI wereldklassement.
(ingevoerd per 01.01.16)

UCI wereldklassement voor ploegen
2.10.004 Bis De UCI-wereldranglijst voor teams wordt minstens één keer per week opgesteld door
de punten die zijn behaald vanaf het begin van het seizoen toe te voegen aan de 10
beste renners onder contract met elk team ten tijde van de ranglijst. Deze rangorde
wordt aan het begin van het seizoen op nul gezet.
Bijzondere bepaling voor renners die worden overgedragen (transfer):
Punten behaald vanaf het begin van het seizoen (of datum van start van het contract
als deze begon na de start van het seizoen) tot de datum van de overdracht, worden
toegevoegd aan de punten van het voormalige team; punten behaald vanaf de datum
van de overdracht tot de laatste dag van het seizoen (of datum van een nieuwe
transfer), worden toegevoegd aan de punten van het nieuwe team.
Bijzondere bepalingen voor renners waarvan het contract wordt beëindigd:
Punten behaald vanaf het begin van het seizoen (of de datum van start van het
contract als deze begon na de start van het seizoen) tot de datum van het einde van
het contract worden nog steeds toegevoegd aan de punten van het voormalige team.
Bijzondere bepaling betreffende stagiairs en opleidingsteams:
Tijdens zijn stageperiode, met betrekking tot ranglijsten, wordt een stagiair nog steeds
beschouwd als lid van zijn gebruikelijke team. Punten die tijdens de stageperiode door
de stagiair kunnen worden verkregen, mogen in geen geval worden toegevoegd aan
de punten van het gastheerschap.
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Wat betreft ranglijsten wordt een renner van een opleidingsteam dat deelneemt aan
een evenement met het gerelateerde UCI WorldTeam of UCI ProTeam nog steeds
beschouwd als een lid van zijn gebruikelijke opleidingsteam. Een renner van een UCI
WorldTeam of UCI ProTeam die deelneemt aan een evenement met het gerelateerde
opleidingsteam wordt nog steeds beschouwd als een lid van zijn gebruikelijke UCI
WorldTeam of UCI ProTeam. Punten die mogelijk door betrokken renners zijn
behaald, worden toegevoegd aan de punten van hun primaire team.
Bij een gelijke stand tussen teams op de UCI-wereldranglijst voor teams worden
opgelost door het grootste aantal van de eerste plaatsen in het (finale algemene)
klassement (op tijd) van hun beste 10 renners te tellen tijdens wedstrijden die in de
ranglijst worden meegerekend.
Als er nog steeds een gelijke stand is tussen teams, wordt dit opgelost door het
grootste aantal 2e plaatsen, vervolgens derde plaatsen, etc.
(ingevoerd per 01.01.19; gewijzigd per 23.10.19)

2.10.005

Updates van World rankings
De klassementen zullen worden bijgewerkt en gepubliceerd iedere dinsdag om 2.00
am CET.
De eindresultaten van een andere wedstrijd ontvangen bij de UCI na de deadlines
worden opgenomen in de volgende wekelijkse update.
Bijzonder bepalingen voor lopende rankings
In hetzelfde evenement zal geen rekening worden gehouden met meer dan een
enkele ranking; de volgende bepalingen van toepassing:
Als eenzelfde wedstrijd minder dan 52 weken na de vorige editie plaatsvindt,
zal alleen met de meest recente wedstrijd in het klassement rekening worden
gehouden;
Als eenzelfde evenement plaatsvindt meer dan 52 weken nadat in de vorige
editie punten van de ranglijst zijn gebleven totdat de nieuwe editie wordt
gehouden;
Als een volgend evenement niet het volgende seizoen wordt georganiseerd,
worden punten pas na de periode van 52 weken van de ranglijst verwijderd.
De genoemde bepalingen zijn van toepassing op alle evenementen.
Klassementen opgemaakt op de laatste dag van het seizoen zoals beschreven in
artikel 2.1.002 zal de winnaars van het jaar bepalen.
(ingevoerd per 01.01.16, gewijzigd per 03.06.16; 25.10.17; 23.10.19, 12.06.20)

2.10.006

Trofeeën en prijzen
De UCI kent een trofee toe aan de winnaars van de UCI wereldklassementen. De UCI
kan prijzen toekennen aan renners in functie van hun klassement, volgens de criteria
opgemaakt door de UCI.
(ingevoerd per 01.01.16)

2.10.007
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[Artikel vervallen per 01.01.21]
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Puntenbarema
2.10.008

Algemene bepalingen
Eindresultaat in UCI World Tour wedstrijden

Plaats

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

20211101

Tour de
France

1000
800
675
575
475
400
325
275
225
175
150
125
105
85
75
70
65
60
55
50
40

Giro
d'Italia,
Vuelta a
España

Santos Tour Down
Under,
Parijs-Nice,
Tireno Adriatico,
Milaan-San Remo
Gent-Wevelgem,
Ronde van
Vlaanderen,
Parijs-Roubaix,
Amstel Gold Race,
Luik-BastenakenLuik
Criterium Du
Dauphiné,
Ronde van
Zwitserland,
Ronde van
Romandie,
Grand Prix
Québec,
Grand Prix
Montreal,
Ronde van
Lombardije

E3 Harelbeke,
La Flèche
Wallonne,
Clasica
Ciclista San
Sebastian,
EuroEyes
Cyclassics
Hamburg,
Vuelta
Ciclista al Pais
Vasco,
Tour de
Ronde van
Polen,
Banck Bank
Tour,
Volta Ciclista
a Catalunya,
Bretagne
Classic –
Ouest-France

850
680
575
460
380
320
260
220
180
140
120
100
84
68
60
56
52
48
44
40
32

500
400
325
275
225
175
150
125
100
85
70
60
50
40
35
30
30
30
30
30
20

400
320
260
220
180
140
120
100
80
68
56
48
40
32
28
24
24
24
24
24
16
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Cadel Evans Great
Ocean Road Race,
Abu Dhabi Tour,
Omloop Het
Nieuwsblad Elite,
Strade Bianche,
3-daagse de Panne,
Dwars door
Vlaanderen,
Presidential Cycling
Tour of Turkey,
Eschbom-Frankfurt
Rund um den
Finanzplatz,
Amgen Tour of
California,
Prudential Ride
London-Surrey
Classic,
Gree – Tour of
Guangxi

300
250
215
175
120
115
95
75
60
50
40
35
30
25
20
20
20
20
20
20
12
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

40
40
40
40
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10

32
32
32
32
24
24
24
24
24
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
12
12
12
12
8
8
8
8
8

20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3

16
16
16
16
16
16
16
16
16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2

12
12
12
12
12
12
12
12
12
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Uitslag proloog en etappes van de wedstrijden in de UCI WorldTour
Plaats

Tour
de
France

Giro
d'Italia,
Vuelta
a
España

Santos Tour Down
Under, Paris – Nice,
Tirreno - Adriatico,
Critérium du
Dauphiné, Tour de
Suisse, Tour de
Romandie

Vuelta Ciclista al
Pais Vasco, Tour
de Pologne, Eneco
Tour, Volta Ciclista
a Catalunya

1
2
3
4
5

120
50
25
15
5

100
40
20
12
4

60
25
10

50
20
8
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Tour of Qatar, Abu
Dhabi Tour, Dwars door
Vlaanderen / A travers
les Flandres,
Presidential Cycling
Tour of Turkey, Amgen
Tour of California, Gree
– Tour of Guangxi
40
15
6
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Eindklassement
van
de
extra
bergklassement) in de grote rondes.
Plaats

Tour de France

1
2
3

120
50
25

klassementen

(Puntenklassement,

Giro d'Italia,
Vuelta a España
100
40
20

Drager van de leiderstrui in wedstrijden van de UCI WorldTour (per etappe)
Plaats

Tour
de
France

Giro
d'Italia,
Vuelta
a
España

1

25

20

Santos Tour Down
Under, Paris –
Nice, Tirreno Adriatico,
Critérium du Dauphiné,
Tour de
Suisse, Tour de
Romandie
10

Vuelta Ciclista al
Pais Vasco, Tour
de Pologne, Eneco
Tour, Volta Ciclista
a Catalunya

Tour of Qatar, Abu
Dhabi Tour, Dwars door
Vlaanderen / A travers
les Flandres,
Presidential Cycling
Tour of Turkey, Amgen
Tour of California, Gree
– Tour of Guangxi
6

8

Eindklassement wedstrijden op de continentale kalender

20211101

Plaats

Buiten Categorie

Klasse 1

Klasse 2

en 2.2
Beloften

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

200
150
125
100
85
70
60
50
40
35
30
25
20
15
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3

125
85
70
60
50
40
35
30
25
20
15
10
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

40
30
25
20
15
10
5
3
3
3

30
25
20
15
10
5
3
1
1
1
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Ncup Tour Ncup
de l’Avenir
140
110
80
60
50
40
30
20
10
6
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1

70
55
40
30
25
20
15
10
5
3
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32
33
34
35
36
37
38
39
40

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Uitslag proloog. etappes ’s en halve etappes ‘s in wedstrijden op de
continentale kalender
Plaats

Buiten Categorie

Klasse 1

Klasse 2

1
2
3

20
10
5

14
5
3

7
3
1

2.2
Beloften
5
1

Ncup Tour Ncup
de l’Avenir
15
9
5

12
8
4

Drager leiderstrui Ind.Alg.Klassement voor wedstrijden op de continentale
kalender (per etappe)
Plaats

Buiten Categorie

Klasse 1

Klasse 2

2.2
Beloften

1

5

3

1

1

Ncup Tour Ncup
de l’Avenir
2

1

Uitslagen Nationale kampioenschappen
Plaats

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

*

20211101

Elite mannen
In Lijn
A*
100
75
60
50
40
30
20
10
5
3
3
1
1
1
1

In Lijn
B*
50
30
20
15
10
5
3
3
1
1

Tijdrit
A*
50
30
20
15
10
5
3
3
1
1

Tijdrit
B*
25
15
10
5
3

Beloften
U23
In lijn
Tijdrit
50
30
20
15
10
5
3
3
1
1

25
15
10
5
3
2

Categorie A komt overeen met de UCI Elite mannen nationale
kampioenschappen van landen die minstens één renner hadden die in de
wegwedstrijd startte van de UCI Wereldkampioenschappen Elite mannen in
het vorige seizoen. Categorie B komt overeen met de nationale
kampioenschappen Elite mannen van alle landen die niet vallen onder
categorie A.
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Als Elite en Beloften gelijktijdig in dezelfde wedstrijd rijden in het nationaal
Kampioenschap, dan zullen de punten van hun uitslag in de wedstrijd gelijk zijn aan
de Elite schaal.
Wanneer twee of drie landen een gezamenlijk nationaal kampioenschapsevenement
organiseren, zullen de resultaten echter apart worden bepaald.
Uitslagen Continentale kampioenschappen en Continentale spelen *
Uitslag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

*

20211101

Elite mannen
Wegwedstrijd
250
200
150
125
100
90
80
70
60
50
40
35
30
25
20
15
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1

Tijdrit
70
55
40
30
25
20
15
10
5
3

Belofte
U23
Wegwedstrijd Tijdrit
125
50
85
30
70
20
60
15
50
10
40
5
35
3
30
3
25
1
20
1
15
10
5
5
5
3
3
3
3
3

Het directiecomité van de UCI zal jaarlijks bepalen welke continentale spelen
punten krijgen.
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Wanneer Elite mannen en Belofte mannen (U23)
in hun continentale
kampioenschappen in dezelfde wedstrijd rijden, zullen de punten worden toegekend
volgens de schaal van de Elite punten.
Eind uitslag van de Ploegen Tijdrit van de Continentale Kampioenschappen
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mannen Elite
70
55
40
30
25
20
15
10
5
3

Wanneer continentale federatie een aparte Ploegen Tijdrit organiseert voor de
mannen beloften, zullen er geen UCI punten worden toegekend voor dit evenement.
Eind uitslag van de Gemengde Estafette Ploegen tijdrit van de Continentale
Kampioenschappen
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mannen Elite
70
55
40
30
25
20
15
10
5
3

Punten worden verdeeld tussen de aankomende mannelijke op basis van de Eind
uitslag van de gemengde estafette. Berekeningen worden afgerond op een honderste
van een punt.
Als een continentale confederatie een aparte ploegentijdrit organiseert voor de
Beloften mannen, worden voor dat evenement geen UCI-punten toegekend.
Eindklassement Olympische Spelen en UCI wereldkampioenschappen op de
weg

Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Olympische spelen en
Wereldkampioenschappen
In lijn Elite
Tijdrit Elite
600
350
475
250
400
200
325
150
275
125
225
100
175
85
150
70
125
60
100
50

Wereldkampioenschappen
In Lijn Beloften
200
150
125
100
85
70
60
50
40
35
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Tijdrit Beloften
125
85
70
60
50
40
35
30
25
20
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

85
70
60
50
40
35
30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3

40
30
25
20
15
10
5
5
5
5

30
25
20
15
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

15
10
5
5
5
3
3
3
3
3

Einduitslag in de mixed ploegentijdrit van het UCI wereldkampioenschap
wegwielrennen
Plaats
1
2
3
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Mannen Elite
300
250
200
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

150
125
100
85
75
60
50
40
30
25
20
15
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5

Punten worden verdeeld tussen de aankomende mannelijke renners op basis van het
uiteindelijke gemengde estafette-klassement. Berekeningen worden afgerond op een
honderdste van een punt.
(ingevoerd per 01.01.16; gewijzigd per 01.01.17; 25.10.17; 22.10.18; 01.01.19;
23.10.19)

§2

Elite en Beloften Vrouwen UCI Wereld Rankings
(Paragraaf verplaatst van hoofdstuk XII van 01.01.16)

2.10.009

De UCI publiceert de wereldranglijst op grond van resultaten bij vrouwelijke elite en
vrouwen jonger dan 23 jaar geregistreerd op de internationale kalender.
De UCI is exclusief eigenaar van deze klassementen.
(gewijzigd per 23.10.19)

2.10.010

Updates
De klassementen zullen worden bijgewerkt en gepubliceerd iedere dinsdag om 2.00
am CET.
Het eindresultaat van elke ander evenement, ontvangen door de UCI na de gestelde
uiterste datum zal worden opgenomen in de volgende wekelijkse update.
(gewijzigd per 25.10.17, 12.06.20)

2.10.011

UCI World Individueel klassement
Het individuele klassement is een 52 weeks lopende ranking en wordt ten minste
eenmaal per week bijgewerkt.
De nieuwe stand treedt in werking op de dag van publicatie en staat tot de publicatie
van de daaropvolgende ranking.
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Renners kunnen punten te scoren op de individuele ranking in overeenstemming met
de schaal van artikel 2.10.017.
Punten toegekend voor etappes worden opgenomen in de ranglijst die wordt
opgesteld na de laatste dag van een etappewedstrijd.
Specifieke regels voor lopende rankings
In hetzelfde evenement zal geen rekening worden gehouden met meer dan een
enkele ranking; de volgende bepalingen van toepassing:
Als eenzelfde wedstrijd minder dan 52 weken na de vorige editie plaatsvindt,
zal alleen met de meest recente wedstrijd in het klassement rekening worden
gehouden;
Als dezelfde wedstrijd meer dan 52 weken na de vorige editie plaatsvindt;
Als een volgend evenement niet het volgende seizoen wordt georganiseerd,
worden punten pas na de periode van 52 weken van de ranglijst verwijderd.
De genoemde bepalingen zijn van toepassing op alle evenementen.
Ranglijsten vastgesteld op de laatste dag van het seizoen volgens artikel 2.1.001
bepalen de winnaars van het seizoen.
(ingevoerd per 01.01.16; 03.06.16; 25.10.17; 23.10.19)
2.10.012

De renners ex-aequo in het in de individuele klassementen worden gescheiden door
het grootste aantal 1ste plaatsen, 2de plaatsen, enz. in het klassement van de
wedstrijden tellend naar rangorde.
In het geval van opnieuw een ex-aequo, heeft de hoogst geplaatste renner in de
meest recente wedstrijd die meetelt voor de rangorde voorrang, ongeacht zijn
plaatsing.
Wat de etappewedstrijden betreft zal enkel de eindklassering worden meegenomen
voor de toepassing van dit artikel.
(gewijzigd per 23.10.19)

2.10.013

2.10.014

Het hoofdbestuur mag prijzen aan renners toekennen krachtens hun klassement,
volgens de door hen bepaalde criteria.
UCI ranking voor Ploegen
De UCI-wereldranglijst voor ploegen wordt minstens één keer per week opgesteld
door de punten die zijn behaald vanaf het begin van het seizoen toe te voegen aan
de 8 beste renners onder contract van elk team op het moment van de ranglijst. Deze
rangorde wordt aan het begin van het seizoen op nul gezet.
Speciaal ingeval renners overgaan naar een andere ploeg (transfer):
Punten behaald vanaf het begin van het seizoen (of datum van start van het contract
als deze begon na de start van het seizoen) tot de datum van de overdracht, worden
toegevoegd aan de punten van het voormalige team; Punten behaald vanaf de datum
van de overdracht tot de laatste dag van het seizoen (of datum van een nieuwe
transfer) worden toegevoegd aan de punten van het nieuwe team.
Speciaal in geval beëindiging contract

20211101
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Punten behaald vanaf het begin van het seizoen (of de datum van start van het
contract als deze begon na de start van het seizoen) tot de datum van het einde van
het contract worden nog steeds toegevoegd aan de punten van het voormalige team.
Speciaal in geval van stagiairs
Tijdens zijn stage, ten aanzien van de ranglijst, wordt een stagiair beschouwd nog
steeds deel uitmakend van zijn oude team. Alleen bij uiteindelijk overname van een
stagiair tijdens zijn stage, kunnen de punten worden geboekt naar het eigenlijke team.
Gelijke standen tussen teams worden opgelost door het grootste aantal 1e plaatsen,
2e plaatsen enz. Te tellen op het (laatste algemene) klassement (op tijd) van hun
beste 8 renners tijdens de wedstrijden, gerekend vanaf de ranglijst.
(gewijzigd per 01.07.12; 01.01.17; 01.01.19; 01.02.19; 23.10.19)

2.10.015

Landenklassement
Het landenklassement wordt verkregen door optelling van de punten behaald door de
beste 5 renners van elk land in het individueel klassement.
De landen ex-aequo worden gescheiden door het grootste aantal 1ste plaatsen, 2de
plaatsen, enz. in het klassement (eindrangschikking op tijd) van de sedert een jaar
verreden wedstrijden, behaald door hun eerste 5 rensters van het individueel
klassement voor elite vrouwen.

Klassement per land
2.10.015 Bis Het klassement per land wordt verkregen door toevoeging van dat de punten van de
5 beste geplaatste Belofte vrouwen (U23) van elk land in het individuele klassement.
(ingevoerd per 25.10.17)
2.10.016

De renster brengt haar punten bij het land van haar nationaliteit, zelfs wanneer zij
licentiehoudster is bij een federatie van een ander land.

2.10.017

Puntenbarema Elite Vrouwen
Algemene voorschriften
De punten behaald tijdens etappes worden op de laatste dag van de wedstrijd bij
elkaar opgeteld.
Voor de ploegentijdritten worden de punten die voorkomen in het barema toegekend
aan de ploeg. Deze punten worden in gelijke delen verdeeld tussen de rensters die
gefinisht zijn in de wedstrijd of etappe. Het afronden gebeurt tot op een heel punt naar
boven afgerond.
Eendaagse- en Etappewedstrijden (eindklassement)
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
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UCI Vrouwen
WorldTour
400
320
260
220
180
140
120
100

UCI
ProSeries
200
150
125
100
85
70
60
50

Klasse 1

Klasse 2

125
85
70
60
50
40
35
30

40
30
25
20
15
10
5
3
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

80
68
56
48
40
32
28
24
24
24
24
24
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

40
35
30
25
20
15
105
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3

25
20
15
10
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

Het directiecomité legt jaarlijks vast welke regionale spelen punten ontvangen.
Etappes en halve etappes
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

UCI Vrouwen
WorldTour
50
40
30
25
20
18
15
10
8
6

UCI
ProSeries
25
20
15
12
10
8
6
4

Klasse 1

Klasse 2

16
12
8
6
5
4
3
2

8
5
3
1

Dragen van leiderstrui van de wedstrijd of van de wereldbeker (per
etappe/wedstrijd)
Plaats
Leider
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UCI Vrouwen
WorldTour
8

UCI
ProSeries
5

Klasse 1

Klasse 2

3

1
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Draagster van de leiderstrui van de UCI vrouwen WorldTour per wedstrijd
Plaats
Leidster

WWT
6

Nationale kampioenschappen
Elite Vrouwen
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*

Rit In Lijn
A*
100
75
60
50
40
30
20
10
5
3

Rit in Lijn
B*
50
30
20
15
10
5
3
3
1
1

Individuele
Tijdrit A *
50
30
20
15
10
5
3
3
1
1

Individuele
Tijdrit B *
25
15
10
5
3

Belofte Vrouwen
(U23)
Rit in Lijn Individuele
Tijdrit
50
25
30
15
20
10
15
5
10
3
5
3
3
1
1

Categorie A komt overeen met de UCI Elite mannen nationale
kampioenschappen van landen die minstens één renner hadden die in de
wegwedstrijd startte van de UCI Wereldkampioenschappen Elite mannen in
het vorige seizoen. Categorie B komt overeen met de nationale
kampioenschappen Elite mannen van alle landen die niet vallen onder
categorie A.

Als Elite en Beloften gelijktijdig in dezelfde wedstrijd rijden in het nationaal
Kampioenschap, dan zullen de punten van hun uitslag in de wedstrijd gelijk zijn aan
de Elite schaal.
Wanneer twee of drie landen een gezamenlijk nationaal kampioenschapsevenement
organiseren, zullen de resultaten echter apart worden bepaald.
Olympische Spelen en wereldkampioenschappen
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

20211101

Rit in Lijn
600
475
400
325
275
225
175
150
125
100
85
70
60
50
40
35
30
30

Tijdrit
350
250
200
150
125
100
85
70
60
50
40
30
25
20
15
10
5
5
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10

5
5
3
3
3
3
3

Continentale kampioenschappen
Plaats

Elite Vrouwen
Rit in Lijn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

20211101

250
200
150
125
100
90
80
70
60
50
40
35
30
25
20
15
10
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3

Individuele
Tijdrit
70
55
40
30
25
20
15
10
5
3

Belofte Vrouwen
U23
Rit in Lijn Individuele
Tijdrit
125
50
85
30
70
20
60
15
50
10
40
5
35
3
30
3
25
1
20
1
15
10
5
5
5
3
3
3
3
3
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30

3

Einduitslag Continentaal kampioenschap ploegentijdrit
Uitslag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Punten
70
55
40
30
25
20
15
10
5
3

Als Elite vrouwen en Belofte vrouwen samen rijden in een continentaal
kampioenschap, dan zullen punten worden verdiend conform hun positie in de uitslag
volgens de Vrouwen Elite schaal.
Einduitslag Continentaal kampioenschap Gemende ploegentijdrit
Uitslag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elite gemengde
Ploegentijdrit
70
55
40
30
25
20
15
10
5
3

De punten worden verdeeld tussen vrouwelijke gefinishste rensters op basis van de
uiteindelijke gemengde relay-classificatie. Berekeningen worden afgerond op een
honderdste van een punt.
Als een continentale confederatie een afzonderlijke ploegentijdrit organiseert voor de
Under 23 categorie, worden geen UCI-punten toegekend voor die wedstrijd.
UCI wereldkampioenschap gemende ploegentijdrit
Uitslag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Punten
300
250
200
150
125
100
85
75
60
50
40
30
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

25
20
15
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5

De punten worden verdeeld tussen vrouwelijke gefinishste rensters op basis van de
uiteindelijke gemengde wissel-classificatie. Berekeningen worden afgerond op een
honderdste van een punt.
Als een continentale confederatie een afzonderlijke ploegentijdrit organiseert voor de
Under 23 categorie, worden geen UCI-punten toegekend voor die wedstrijd.
(gewijzigd per 01.01.06; 01.01.09; 01.09.12; 01.01.16; 01.01.17; 24.03.17; 25.10.17;
22.10.18; 01.01.19; 23.10.19)

§3

CONTINENTALE KLASSEMENTEN MANNEN ELITE EN BELOFTEN
(paragraaf verplaatst van hoofdstuk XI op 01.01.16)

2.10.018

Voor elk continentaal circuit is er een individueel klassement, een ploegenklassement
en een landenklassement van mannen elite en beloften.
De UCI is exclusief eigenaar van deze klassementen.
(gewijzigd per 01.01.16; 01.01.19)

2.10.019

Updates
De klassementen zullen worden bijgewerkt en gepubliceerd iedere dinsdag om 2.00
am CET.
De eindresultaten van een andere wedstrijd ontvangen bij de UCI na de deadlines
worden opgenomen in de volgende wekelijkse update.
Renners scoren punten op de individuele ranglijst in overeenstemming met de schaal
in artikel 2.10.008.
Specifieke bepalingen voor lopende klassementen
Punten toegekend voor etappes worden opgenomen in de ranglijst die wordt
opgesteld na de laatste dag van een etappewedstrijd.
Eenzelfde evenement zal niet meer dan één keer in een enkele rangorde in
aanmerking worden genomen; de volgende bepalingen zijn van toepassing:
Als eenzelfde evenement plaatsvindt meer dan 52 weken na de vorige editie
en punten van de vorige editie in de ranglijst zijn gebleven totdat de nieuwe
editie wordt gehouden;

20211101
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Als een volgend evenement niet het volgende seizoen wordt georganiseerd,
worden punten pas na de periode van 52 weken van de ranglijst verwijderd.

De bovengenoemde bepalingen zijn van toepassing op alle evenementen.
De ranglijsten opgesteld op de laatste dag van het seizoen volgens artikel 2.1.001
bepalen de winnaars van het seizoen.
(gewijzigd per 01.01.16; 25.10.17; 23.10.19, 12.06.20)
2.10.020

2.10.021

[Vervallen per 01.01.16]
Individuele stand
Renners scoren punten in de individuele ranglijst van het continent waarvan hun
nationaliteit verbonden is. Ze kunnen alleen op de ranglijst van één continent
verschijnen..
(gewijzigd per 25.10.17; 01.01.19)

2.10.022

De mannen elite en beloften komen voor in hetzelfde klassement.
(gewijzigd per 23.10.19)

2.10.023

Het individueel klassement loopt over 52 weken voor de continentale circuits en wordt
1 maal per week opgemaakt.
(gewijzigd per 01.01.06; 24.01.15; 01.01.16; 03.06.16; 25.10.17; 01.01.19; 23.10.19)

2.10.024

De renners ex-aequo in het klassement worden gescheiden door het grootste aantal
1ste plaatsen in het klassement van de sinds 52 weken verreden wedstrijden. Indien
zij nog steeds gelijk staan worden zij gescheiden door het grootst aantal 2e plaatsen,
vervolgens 3e plaatsen, enz. en waarbij uitsluitend rekening wordt gehouden met de
plaatsen waaraan punten zijn verbonden voor het betreffende klassement.
Indien zij nog ex-aequo staan zal de plaats behaald in de meest recente wedstrijd
bepalend zijn.
Wat de etappewedstrijden betreft zal enkel de eindklassering op tijd in rekening
worden gebracht voor de toepassing van dit artikel.
(gewijzigd per 01.01.16)

2.10.025

Ploegenklassement
De ranglijst van continentale UCI-teams en professionele continentale UCI-teams
wordt ten minste één keer per week opgesteld door de punten die zijn behaald vanaf
het begin van het seizoen toe te voegen aan de 10 beste renners onder contract met
elk team ten tijde van de ranglijst. Deze rangorde wordt aan het begin van het seizoen
op nul gezet.
Ploegen worden gerangschikt in de ploegen rangschikking van het continent van hun
nationaliteit. Ze kunnen alleen op de ranglijst van één continent voorkomen.
Speciaal in geval renners overgaan naar een ander ploeg:
Punten behaald vanaf het begin van het seizoen (of datum van start van het contract
als deze begon na de start van het seizoen) tot de datum van de overdracht, worden
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toegevoegd aan de punten van het voormalige team; Punten behaald vanaf de datum
van de overdracht tot de laatste dag van het seizoen (of datum van een nieuwe
transfer) worden toegevoegd aan de punten van het nieuwe team.
Speciaal in geval waarbij het contract met renners wordt beëindigd
Punten behaald vanaf het begin van het seizoen (of de datum van start van het
contract als deze begon na de start van het seizoen) tot de datum van het einde van
het contract worden nog steeds toegevoegd aan de punten van het voormalige team.
Speciaal in geval van stagiairs en opleidingsploegen:
Tijdens zijn stage, ten aanzien van de ranglijst, wordt een stagiair beschouwd nog
steeds deel uitmakend van zijn oude team. Alleen bij uiteindelijk overname van een
stagiair tijdens zijn stage, kunnen de punten worden geboekt naar het eigenlijke team.
Wat betreft ranglijsten wordt een renner van een opleidingsteam dat deelneemt aan
een evenement met het gerelateerde UCI WorldTeam of UCI ProTeam nog steeds
beschouwd als een lid van zijn gebruikelijke opleidingsteam. Een renner van een UCI
WorldTeam of UCI ProTeam die deelneemt aan een evenement met het gerelateerde
opleidingsteam wordt nog steeds beschouwd als een lid van zijn gebruikelijke UCI
WorldTeam of UCI ProTeam. Punten die mogelijk door betrokken renners zijn
behaald, worden toegevoegd aan de punten van hun primaire team.
Ex-aequo tussen continentale UCI-teams en professionele continentale UCI-teams
worden opgelost door het grootste aantal 1e plaatsen in de (finale algemene)
classificatie (op tijd) van hun beste 10 renners te tellen tijdens wedstrijden die in de
ranglijst worden meegerekend.
Als de ploegen nog altijd ex-aequo staan, worden ze gescheiden volgens het grootst
aantal 2e plaatsen, vervolgens 3e plaatsen enz.
(gewijzigd per 01.07.12; 01.01.17; 01.01.19; 23.10.19)

2.10.026

Landenklassement
Het landenklassement wisselt over 52 weken voor de continentale circuits en wordt
minstens 1 keer per week opgemaakt. Naast een landenklassering voor mannen elite
en beloften is er nog een aparte klassering voor beloften.
De landenklassementen van elke continent worden verkregen door optelling van de
punten behaald door de beste 8 renners van elk land uit hetzelfde continent in het
geheel van de individuele continentale klassementen:
1.
2.
3.

men telt de punten van elke renner van een land in het individueel klassement
van elk continent op;
men telt de punten van de 8 beste renners op;
het totaal van de 8 beste renners bepaalt de plaats van het land in het
klassement.

(gewijzigd per 01.01.07; 01.01.16)
2.10.027

De renner draagt zijn punten bij aan het land van zijn nationaliteit, zelfs wanneer hij
licentiehouder is bij een federatie van een ander land.

2.10.028

De landen ex-aequo worden gescheiden door het grootste aantal 1ste plaatsen, 2de
plaatsen, enz. in het klassement (eindrangschikking op tijd) van de sedert de laatste
52 weken verreden wedstrijden, behaald door hun eerste 8 renners van het
individueel continentaal klassement.
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(gewijzigd per 01.01.16)
2.10.029

[vervallen per 24.01.15]

2.10.030

Het hoofdbestuur mag prijzen aan renners toekennen krachtens hun klassement,
volgens het door hen bepaalde criteria.

2.10.031

[Vervallen per 01.01.19]

§4

UCI Vrouwen WorldTour Ranking
(Paragraaf verwijderd uit hoofdstuk 13 op 01.01.19)

2.10.032

Overal individueel klassement
UCI Vrouwen WorldTour-punten worden toegekend voor het eindklassement van
iedere wedstrijd volgens de volgende schaal:
Punten toegekend voor stages worden genoteerd op de laatste dag van het
evenement.
Voor ploegentijdrit-evenementen en etappes worden de punten op de schaal
toegekend aan het team. Deze punten worden gelijkelijk verdeeld tussen de renners
die het evenement of de etappe beëindigen. Berekeningen worden afgerond op een
honderdste van een punt.
Puntenschaal

2.10.033

Eindklassement van iedere wedstrijd
Plaatsing
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

20211101

Punten
400
320
260
220
180
140
120
100
80
68
56
48
40
32
28
24
24
24
24
24
16
16
16
16
16
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

16
16
16
16
16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Plaatsing
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Punten
50
40
30
25
20
18
15
10
8
6

Etappes en halve etappes

Dragen van de leiderstrui per etappe
Plaatsing
Leider

Punten
8

(gewijzigd per 23.10.19)

2.10.034

Het Beloften klassement
Op basis van het definitieve klassement van elk UCI Vrouwen WorldTour-evenement,
worden de beste beloften punten toegekend aan de eerste 3 renners jonger dan 23
jaar volgens de volgende schaal:
Plaatsing
1
2
3

Punten
6
4
2

(gewijzigd per 23.10.19)

2.10.035

Ploegenklassement
Het ploegenklassement omvat UCI-Vrouwen WorldTeams en ook UCI-Vrouwen
continentale teams.
Het ploegenklassement wordt behaald door de individuele uitslag-punten toe te
voegen die door alle renners van het team zijn gescoord in de individuele UCI
Vrouwen WorldTour ranglijst.
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Speciale bepaling voor renners die van ploeg veranderen:
Punten behaald van de start van het seizoen (of de datum van de start van het
contract wanneer dit is afgesloten na de start van het seizoen) tot de datum van de
transfer, worden toegevoegd aan de punten van het voormalige team. Punten
behaald vanaf de datum van de transfer, tot de laatste dag van het seizoen (of datum
van een nieuwe transfer) worden toegevoegd aan de punten van het nieuwe team.
Speciale bepaling voor renners die een contract beëindigen
Punten behaald door een renner vanaf het begin van het seizoen (of de startdatum
van het contract als dit begon na de start van het seizoen) tot de datum van het einde
van het contract zijn nog steeds toegevoegd aan de punten van het voormalige team
Bijzondere bepaling betreffende stagiairs:
Tijdens zijn stageperiode, met betrekking tot ranglijsten, wordt een stagiair nog steeds
beschouwd als lid van zijn gebruikelijke team. Punten die tijdens de stageperiode door
de stagiair kunnen worden verkregen, mogen in geen geval worden toegevoegd aan
de punten van het gastheerschap.
(ingevoerd: 01.01.06 gewijzigd: 01.01.17; 25.10.17; 11.02.20)
2.10.036

In het geval van een gelijk aantal algemene individuele en beloften aan het eind van
elk evenement, worden de renners geplaatst op basis van de meeste aantal eerste
plaatsen, 2e plaatsen, enz. In hun respectievelijke klassering, alleen rekening
houdend met plaatsen waarvoor punten worden toegekend.
Als een subsidiair criterium is de beste uitslag in de meest recente gebeurtenis
doorslaggevend.
In het geval van een gelijke stand in het eindklassement, worden de renners geplaatst
op basis van het meeste aantal 1e plaatsen, 2e plaatsen, enz.
Met betrekking tot etappewedstrijden wordt alleen de definitieve individuele algemene
classificatie op tijd in aanmerking genomen voor de toepassing van dit artikel.
(gewijzigd per 01.01.99; 01.01.05; 01.10.13; 01.01.15; 01.01.16; 01.10.17)

§5

UCI Classic series ranking

(Paragraaf ingevoerd: 23.10.19, opgeheven per 11.02.20)

§6

Technische en kwalificerende ranglijsten

(Paragraaf ingevoerd: 23.10.19)
2.10.043

De UCI heeft verschillende ranglijsten gemaakt die kunnen worden gebruikt om teams
in een evenement of een reeks te kwalificeren. Deze ranglijsten kunnen ook worden
gebruikt als een sportcriterium als onderdeel van het registratieproces van teams bij
de UCI.
De UCI is de exclusieve eigenaar van deze ranglijsten. Deze ranglijsten voor intern
gebruik mogen niet worden gepubliceerd.
UCI wereldranglijst voor mannen UCI teams - 3 jaar
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2.10.044

De UCI-wereldranglijst voor UCI-teams mannen - 3 jaar wordt ten minste één keer
per week opgesteld door de punten van elk UCI-team voor mannen toe te voegen
aan de UCI-wereldranglijst voor mannen UCI-teams van de "n-2" en "n-1 "Jaren
vastgesteld aan het einde van hun respectievelijke seizoen (zoals vermeld in artikel
2.1.001), met de punten van elk UCI-team voor mannen op de UCI-wereldranglijst
door mannen UCI-teams van het huidige" n "-seizoen dat op nul werd teruggezet naar
de begin van het bovengenoemde seizoen.
Gelijke stand voor ploegen
Een gelijke stand tussen ploegen worden opgelost door het grootste aantal 1e
plaatsen in het (finale algemene) klassement (op tijd) te tellen van hun beste 10
renners op de individuele wereldranglijst van de UCI tijdens wedstrijden die in de loop
van het lopende seizoen worden verreden. Als er nog steeds een gelijke stand is
tussen teams, wordt dit opgelost door het grootste aantal 2e plaatsen, vervolgens
derde plaatsen, etc.

2.10.045

UCI Wereld Ranglijst voor vrouwen UCI Teams -2 jaar en -3 jaar
De UCI wereldranglijst voor vrouwen -2 jaar wordt minstens één keer per week
opgesteld door de punten van elk UCI-vrouwenteam op te tellen in de UCIwereldranglijst voor UCI-Vrouwenteams van het “n-1” jaar dat aan het einde is
vastgesteld van het respectievelijke seizoen (volgens artikel 2.1.001), met de punten
van elk UCI-vrouwenteam in de UCI-wereldranglijst door UCI-vrouwenteams van het
huidige “n”-seizoen dat aan het begin van het bovengenoemde seizoen op nul werd
gezet.
De UCI-wereldranglijst voor Vrouwen UCI-teams -3 jaar wordt minstens één keer per
week opgesteld door de punten van elk UCI-Vrouwenteam op de UCI wereldranglijst
voor vrouwen UCI-Teams van de “n-2” en “n-1” jaar opgericht aan het einde van het
respectievelijke seizoen (volgens artikel 2.1.001), met de punten van elk vrouwen
UCI-team in de UCI-wereld ranglijst door vrouwen UCI-teams van het huidige “n”
seizoen dat op nul werd gezet bij het begin van het bovengenoemde seizoen.
Scheiden van teams
Een gelijke stand tussen de teams wordt opgelost door het grootste aantal eerste
plaatsen op te tellen (Algemeen Eind) klassement (op tijd) van hun beste 8 renners in
de individuele UCI wereld ranglijst tijdens wedstrijden die in de loop van het lopende
seizoen worden gereden. Als er nog steeds gelijkheid is tussen de teams, wordt
gekeken naar het grootste aantal 2e plaatsen, dan 3e plaatsen, enz.
(artikel geintroduceerd per 01.11.21)

Hoofdstuk 11
(hoofdstuk vervangen per 01.01.05: verplaatst naar hoofdstuk 10 per 01.01.16)
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Hoofdstuk 12 : WEDSTRIJD-INCIDENTEN EN SPECIFIEKE
INBREUKEN DOOR ORGANISATOREN
(Hoofdstuk ingevoerd: 1.01.19)

(N)

ATTENTIE !!!
Dit hoofdstuk heeft betrekking op:
Straffen en sancties op te leggen tijdens UCI wegwedstrijden
en waarvoor rapportage aan de UCI dient te worden gedaan.
De straffen en sancties welke nationaal worden opgelegd en
waarvoor rapportage aan de KNWU wordt gedaan vallen onder
Titel 12N.
(zie hiervoor ook de artikelen 2.12.006 & 2.12.011).

§1

2.12.001

Wedstrijdincidenten met betrekking tot renners, teams en andere
licentiehouders in het kader van wegwedstrijden

Algemeen
De inbreuk met betrekking tot wedstrijd-incidenten die werden waargenomen in het
kader van verkeerssituaties worden gesanctioneerd zoals uiteengezet in de tabel met
wedstrijd-incidenten gedefinieerd in artikel 2.12.007, in overeenstemming met artikel
12.4.001.
Sancties gegeven door commissarissen worden genoteerd in het communiqué van
het college van commissarissen en worden naar de UCI gestuurd.

2.12.002

2.12.003

De bepalingen van Titel 12 van de UCI-verordening zijn van toepassing op inbreuken
die worden gepleegd in het kader van evenementen op de weg.
Waarschuwingen
Elke individuele commissaris mag een waarschuwing geven bij het noteren van een
onregelmatigheid tijdens een wedstrijd. De houder van het rijbewijs wordt direct
mondeling op de hoogte gebracht, via gebaren of door Radio-Tour ten tijde van de
inbreuk. Het college van commissarissen zal beslissen om een sanctie op te leggen
als de onregelmatigheid waarvoor een waarschuwing werd uitgegeven tijdens de
wedstrijd een overtreding blijkt te zijn die verband houdt met een wedstrijd-incident.
De waarschuwingen worden genoteerd in het communiqué van het college van
commissarissen en worden naar de UCI gestuurd.

2.12.004

2.12.005
20211101

Straffen en sancties opgelegd door het college van commissarissen
Zonder afbreuk te doen aan de sancties in de onderstaande tabel, kan elke
licentiehouder die betrokken is bij een ernstig wedstrijd-incident onmiddellijk worden
gediskwalificeerd door een commissaris.
In het geval van gedrag dat een inbreuk betekent die naar de disciplinaire commissie
kan worden verwezen krachtens de voorwaarden van artikel 12.4.002 en daarna, kan
de licentiehouder worden opgeroepen om voor de tuchtcommissie te verschijnen.
Onverminderd de bevoegdheid van de disciplinaire commissie om sancties op te
leggen voor dezelfde omstandigheden, indien van toepassing, in het geval van
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overtreding van de artikelen 12.4.002 en volgende, zullen de wedstrijd-incidenten
beschreven in de onderstaande tabel worden bestraft door de commissarissen.
2.12.006

De onderstaande tabel is van toepassing op alle weggebeurtenissen. Voor nationale
kalender wedstrijden kunnen de respectieve nationale federaties lagere boetes
vaststellen dan die in kolom 3 van de tabel, die '' andere wedstrijden '' omvat.

2.12.007

Straffenbarema UCI wegwedstrijden
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2.12.007

Straffenbarema UCI wegwedstrijden:
Kolom 1
Spelen en kampioenschappen
Olympische spelen
Wereldkampioenschappen Elite
Andere wedstrijden
UCI WorldTour

Kolom 2
Spelen en kampioenschappen
Wereldkampioenschappen Beloften
en Junioren
Continentale kampioenschappen
Continentale spelen
Elite mannen wedstrijden
UCI ProSeries
Klasse 1
Elite vrouwen wedstrijden
UCI Vrouwen WorldTour
UCI ProSeries
Para cycling
Paralympische spelen
Wereldkampioenschappen
Wereldbekers

Kolom 3
Elite mannen wedstrijden
Klasse 2
Elite vrouwen wedstrijden
Klasse 1
Klasse 2
Beloften (U23) wedstrijden
Beloften (U23) Nation’s cup
Andere wedstrijden
Andere wedstrijden
Junioren Nations cup
Junioren wedstrijden
Nationale wedstrijden
Andere wedstrijden
(N) nationale wdstrijden worden
bestraft volgens Titel 12 N
Para cycling
Andere wedstrijden

1. Procedures bij start en finish alsmede officiële huldigingen
1.1 Beginnen zonder te tekenen, de Renner. 500 boete en 15 punten uit Renner. 520 boete en 5 punten uit
Renner. 50 boete en 5 punten uit UCIvolgorde of timing van het
UCI-ranglijsten per betrokken
UCI-ranglijsten per betrokken
ranglijsten per betrokken renner
ondertekenen van het
renner
renner
aanmeldingsformulier of de
Ploegleider. 50 boete (ongeacht het
teampresentatie niet
Ploegleider. 500 boete (ongeacht
Ploegleider. 200 boete (ongeacht
aantal betrokken renners)
respecteren
het aantal betrokken renners)
het aantal betrokken renners)
In aanvulling op de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, in gevallen van herhaalde inbreuk of
verzwarende omstandigheden of indien een inbreuk een voordeel biedt, kan het college van commissarissen een
renner elimineren of diskwalificeren.
1.2 Vervallen per 01.07.19
1.3 Niet aanwezig zijn bij officiële
Renner: 1.000 boete en
Renner: 500 boete en
Renner: 200 boete en
ceremonies (inclusief
verbeurdverklaring van prijzen en
verbeurdverklaring van prijzen en
verbeurdverklaring van prijzen en
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persconferentie, etc.) of bij het
niet respecteren van de
deadline van 10 minuten nadat
de renner de finishlijn is
overgestoken

1.4 Niet conforme kleding tijdens
podiumverplichtingen

1.5 Renner die, na opgave, de
finishlijn passeert terwijl hij een
rugnummer of framenummer
draagt
1.6 Over de finishlijn rijden in
tegenovergestelde richting van
de wedstrijd terwijl het
rugnummer of framenummer
nog steeds wordt weergegeven
2 Uitrusting en innovatie
2.1 Renner die probeert een
wedstrijd of etappe te beginnen
met een fiets die niet voldoet
aan de voorschriften
2.2 Gebruik van een fiets die niet
voldoet aan de voorschriften
2.3 Gebruik of aanwezigheid van
een fiets die niet voldoet aan
artikel 1.3.010 (zie artikel
12.1.013 bis
2.4 Gebruik van een verboden
extern communicatiesysteem
door een renner
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punten voor UCI-klassementen
verdiend tijdens de race of het
podium.

punten voor UCI-klassementen
verdiend tijdens de race of het
podium.

Ploegleider van dienst. 1.000 boete
(ongeacht het aantal betrokken
renners)
Renner. 500 per betrokken renner

Ploegleider van dienst. 500 boete
(ongeacht het aantal betrokken
renners)
Renner. 200 per betrokken renner

Ploegleider van dienst. 500 boete
(ongeacht het aantal betrokken
renners)
Renner. 1.000 boete

Ploegleider van dienst. 200 boete
(ongeacht het aantal betrokken
renners)
Renner. 500 boete

Ploegleider van dienst. 100 boete
(ongeacht het aantal betrokken
renners)
Renner. 200 boete

Renner. 200 boete

Renner. 100 boete

Renner. 50 boete

Renner. Start geweigerd

Renner. Start geweigerd

Renner. Start geweigerd

Renner. Eliminatie of diskwalificatie

Renner. Eliminatie of diskwalificatie

Renner. Eliminatie of diskwalificatie

Team. 1.000 boete
Renner. Eliminatie of diskwalificatie

Team. 500 boete
Renner. Eliminatie of diskwalificatie

Team. 200 boete
Renner. Eliminatie of diskwalificatie

Team.

Team.

Team.

Eliminatie of diskwalificatie

Eliminatie of diskwalificatie

punten voor UCI-klassementen
verdiend tijdens de race of het podium.
Ploegleider van dienst. 200 boete
(ongeacht het aantal betrokken
renners)
Renner. 100 per betrokken renner

Eliminatie of diskwalificatie

Renner. Start geweigerd, eliminatie
of diskwalificatie

Renner. Start geweigerd, eliminatie
of diskwalificatie

Renner. Start geweigerd, eliminatie
of diskwalificatie

Ploegleider. Uitsluiting

Ploegleider. Uitsluiting

Ploegleider. Uitsluiting
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2.5 Gebruik van een technische
innovatie, innovatieve kleding of
uitrusting die nog niet is
goedgekeurd door de UCI
tijdens een evenement
2.6 Een apparatuur controle
ontwijken, weigeren of
belemmeren
2.7 Het gebruik van verboden
technologische apparaten op de
fiets.
3. Identificatie Renner
3.1 Het niet dragen van de
leiderstrui of snel pak
resp. onderscheidend teken
3.2 Dragen van niet-conforme
Kleding
3.3 Renner aan de start zonder
verplichte helm
3.4 Renner zonder helm tijdens de
Wedstrijd
3.5 Identificatie renner
3.5.1 Identificatienummer
gerepliceerd op een ander
medium dan het medium dat
door de organisator is
verstrekt
3.5.2 Identificatienummer
(rugnummer of framenummer)
ontbreekt, is niet zichtbaar,
gewijzigd, verkeerd
gepositioneerd of niet
herkenbaar
3.5.3 Ontwijken, weigeren of
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Ploegwagen. Uitsluiting
Renner. Start geweigerd, eliminatie
of diskwalificatie

Ploegwagen. Uitsluiting
Renner. Start geweigerd, eliminatie
of diskwalificatie

Ploegwagen. Uitsluiting
Renner. Start geweigerd, eliminatie
of diskwalificatie

Renner. Start geweigerd, eliminatie
of diskwalificatie

Renner. Start geweigerd, eliminatie
of diskwalificatie

Renner. Start geweigerd, eliminatie
of diskwalificatie

Ander teamlid. Uitsluiting
Renner. Eliminatie of diskwalificatie

Ander teamlid. Uitsluiting
Renner. Eliminatie of diskwalificatie

Ander teamlid. Uitsluiting
Renner. Eliminatie of diskwalificatie

Ander teamlid. Uitsluiting

Ander teamlid. Uitsluiting

Ander teamlid. Uitsluiting

Renner. 500 boete en start
geweigerd, eliminatie of
diskwalificatie
Renner. Start geweigerd, eliminatie
of diskwalificatie
Renner. Start geweigerd

Renner. 200 boete en start
geweigerd, eliminatie of
diskwalificatie
Renner. Start geweigerd, eliminatie
of diskwalificatie
Renner. Start geweigerd

Renner. 50 boete en start
geweigerd, eliminatie of
diskwalificatie
Renner. Start geweigerd, eliminatie
of diskwalificatie
Renner. Start geweigerd

Renner. 200 boete en eliminatie of
Diskwalificatie

Renner. 100 boete en eliminatie of
Diskwalificatie

Renner. 50 boete en eliminatie of
diskwalificatie

Renner. Start geweigerd

Renner. Start geweigerd

Renner. Start geweigerd

Renner. 200 tot 1.000 boete *

Renner. 100 tot 500 boete *

Ploegleider. 100 tot 500 boete * per
Renner

Ploegleider. 50 tot 200 boete * per
Renner

Renner.:
1e overtreding 50 boete
2e overtreding 100 boete
3e overtreding 200 boete

Renner. Start geweigerd, eliminatie

Renner. Start geweigerd, eliminatie

Ploegleider. 50 boete per renner
Renner. Start geweigerd, eliminatie of
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belemmeren van timing of
volgapparatuur
3.6 Het nalaten om een
rugnummer terug te geven
aan een commissaris of de
bezemwagen na het verlaten of
niet informeren van een
commissaris of de
bezemwagen van het verlaten
van de wedstrijd
3.7 Kleding aantrekken of
uittrekken in afwijking van het
reglement
3.8 Niet nakoming origineel
regenjack (ander ontwerp dan
dat van de standaard
teamkleding of niet-transparant
materiaal) of teamnaam
verschijnt niet op het regenjack
3.9 Verschillende kleding (trui,
korte broek, regenjas) voor de
verschillende renners van een
team

of diskwalificatie

of diskwalificatie

diskwalificatie

Ander teamlid. Uitsluiting
Renner. 200 boete

Ander teamlid. Uitsluiting
Renner. 100 boete

Ander teamlid. Uitsluiting
Renner. 50 boete

Ploegleider. 200 boete per renner

Ploegleider. 100 boete per renner

Ploegleider. 50 boete per renner

Renner. 200 boete

Renner. 100 boete

Renner. 50 boete

Ploegleider. 500 boete
Renner. 500 boete per renner

Ploegleider. 200 boete
Renner. 200 boete per renner

Ploegleider. 100 boete
Renner. Waarschuwing

Team. 500 boete (ongeacht het
aantal betrokken renners)

Team. 200 boete (ongeacht het
aantal betrokken renners

Team. Waarschuwing

Renner. 500 boete per renner

Renner. 500 boete per renner

Renner. Waarschuwing

Team. 500 boete (ongeacht het
aantal betrokken renners)

Team. 500 boete (ongeacht het
aantal betrokken renners)

Team. Waarschuwing

Renner. 200 boete en eliminatie of
diskwalificatie van betrokken
renners
Renner. 200 boete en 2 tot 10
minuten straftijd * per overtreding

Renner. 100 boete en eliminatie of
diskwalificatie van betrokken renners

4 Onregelmatige hulp, reparaties of verzorging
4.1 Onregelmatige mechanische hulp aan een renner van een ander team
Eendaagse wedstrijden
Renner. 500 boete en eliminatie of
diskwalificatie van betrokken
renners
Etappe wedstrijden
Renner. 500 boete en 2 tot 10
minuten straftijd * per overtreding
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•

Andere licentiehouders. 500 boete

Andere licentiehouders. 200 boete

4e overtreding 100 boete en
eliminatie

Andere licentiehouders. 100 boete

In aanvulling op de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, in gevallen van herhaalde inbreuk of
verzwarende omstandigheden of indien een inbreuk een voordeel biedt, kan het college van commissarissen de
betrokken renners te elimineren of diskwalificeren en / of een licentiehouder uit te sluiten
4.2 Afduwen
4.2.1 Tussen ploeggenoten
Eendaagse wedstrijden

Etappe wedstrijden

Renner. 500 boete per overtreding
Renner. 200 boete per overtreding Renner. 100 boete per overtreding
In aanvulling op de bovenstaande bepalingen, in het geval van een overtreding aan het einde van een race,
kunnen de betrokken renner (s) worden geëlimineerd of gediskwalificeerd door het college van Commissarissen.
Renner. 500 boete, 10 seconden
Renner. 200 boete, 10 seconden
Renner. 100 boete, 10 seconden
straftijd en 20 % ** in punten en
straftijd en 20 % ** in punten en
straftijd en 20 % ** in punten en
bergklassement per overtreding
bergklassement per overtreding
bergklassement per overtreding
In aanvulling op de bovenstaande bepalingen, in het geval van een overtreding in de laatste kilometer van de
etappe, zal (zullen) de renner (s) worden bestraft met een extra straf van 20 seconden en een extra boete van 80%
** in de punten en berg klassement en terug gezet worden naar de laatste plaats in hun groep.

4.2.2 Tussen renners van
verschillende ploegen

Renner. 500 boete per renner en
Renner.200 boete per renner en
Renner. 100 boete per renner en
eliminatie of diskwalificatie van de
eliminatie of diskwalificatie van de
eliminatie of diskwalificatie van de
renners
renners
renners
4.3 Afzetten aan een auto, een motor, renner, renner die een andere renner duwt; herhaalde of verlengde duw (s) van toeschouwer (s)
Eendaagse wedstrijd
Renner(s). 200 boete per
Renner(s). 100 boete per
Renner(s). 50 boete per overtreding
overtreding
overtreding
Etappe wedstrijd
Renner(s). 200 boete, 20 % ** straf
Renner(s). 100 boete, 20 % **
Renner(s). 50 boete, 20 % ** straf in
in punten en berg klassement en 10
straf in punten en berg klassement punten en berg klassement en 10
seconden straftijd per overtreding
en 10 seconden straftijd per
seconden straftijd per overtreding
overtreding
4.4 Verboden hulp tussen renners tijdens een circuitrace of een circuitfinish (renners niet op dezelfde afstand in de race)
Eendaagse wedstrijd
Renner. 500 boete per renner en
Renner. 200 boete per renner en
Renner. 100 boete per renner en
eliminatie of diskwalificatie voor de
eliminatie of diskwalificatie voor de eliminatie of diskwalificatie voor de
renners
renners
renners
Etappe wedstrijd
Renner. 500 boete per renner en
Renner. 200 boete per renner en
Renner. 100 boete per renner en
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4.5 Renner die de wedstrijd niet
volledig voltooit door zijn of
haar eigen inspanningen en
zonder de hulp van een andere
persoon
4.6 vasthouden door renner aan
eigen teamvoertuig, of voertuig
van een ander team of ander
motorvoertuig, of wordt
geduwd / gesleept /
vastgehouden door een
passagier van een voertuig, of
een mechanische ingreep op
de fiets van de renner van een
bewegend voertuig

terugzetten naar de laatste plaats in
terugzetten naar de laatste plaats
de etappe
in de etappe
In aanvulling op de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, in
geval van herhaalde inbreuk of verzwarende omstandigheden of indien
een inbreuk een voordeel biedt, kan het college van commissarissen de
betrokken renners elimineren of diskwalificeren

terugzetten naar de laatste plaats in de
etappe

Renner. 500 boete, 100 punten van
de UCI ranking en eliminatie of
diskwalificatie

Renner. 200 boete, 50 punten van
de UCI ranking en eliminatie of
diskwalificatie

Renner. 00 boete, 20 punten van de
UCI ranking en eliminatie of
diskwalificatie

Renner. 500 boete, 100 punten van
de UCI ranking en eliminatie of
diskwalificatie

Renner. 200 boete, 500 punten
van de UCI ranking en eliminatie
of diskwalificatie

Renner. 100 boete, 25 punten van de
UCI ranking en eliminatie of
diskwalificatie

Chauffeur. 500 boete en uitsluiting

Chauffeur. 200 boete en uitsluiting

Chauffeur. 100 boete en uitsluiting

Ploegleider die verantwoordelijk is
voor de auto. 500 boete en
uitsluiting

Ploegleider die verantwoordelijk is
voor de auto. 200 boete en
uitsluiting

Ploegleider die verantwoordelijk is
voor de auto. 100 boete en uitsluiting

Andere personen. Uitsluiting van
de auto tot het einde van de
wedstrijd zonder mogelijkheid tot
vervanging
4.7 Schuilen achter of profiteren van de slipstream van een voertuig
Eendaagse wedstrijden
Renner. 200 boete
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Andere personen. Uitsluiting van
de auto tot het einde van de
wedstrijd zonder mogelijkheid tot
vervanging

Andere personen. Uitsluiting van
de auto tot het einde van de wedstrijd
zonder mogelijkheid tot vervanging

Renner. 100 boete

Renner.
1e overtreding: 50 boete
2e overtreding: 100 boete

Chauffeur 500 boete

Chauffeur 200 boete

Chauffeur.
1e overtreding: waarschuwing
2e overtreding : 100 boete

Ploegleider verantwoordelijk voor de
auto. 500 boete

Ploegleider verantwoordelijk voor
de auto. 200

Ploegleider verantwoordelijk voor de
auto.
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Etappe wedstrijden

1e overtreding: waarschuwing
2e overtreding: 100 boete
In aanvulling op de bovenstaande bepalingen kan het college van commissarissen in ernstige gevallen, in geval van
herhaalde inbreuk of verzwarende omstandigheden, een renner elimineren of diskwalificeren en / of een
licentiehouder uitsluiten.
Renner. 200 boete, 20 %** straf in
Renner. 100 boete, 20 % ** straf in Renner. 50 boete, 20 % ** straf in
punten en berg klassement en 20
punten en berg klassement en 20
punten en berg klassement en 20
seconden tot 5 minuten straftijd per
seconden tot 5 minuten straftijd
seconden tot 5 minuten straftijd per
overtreding
per overtreding
overtreding
Chauffeur. 500 boete

4.8 Veranderen van een fiets
anders dan van
teamvoertuigen, neutrale
service of de bezemwagen of
buiten geautoriseerde zones
4.9 Personeelslid die uit een
Voertuig leunt of apparatuur
buiten een voertuig vasthoudt

Chauffeur. 200 boete

Chauffeur. 100 boete

Ploegleider verantwoordelijk voor de Ploegleider verantwoordelijk voor
Ploegleider verantwoordelijk voor de
auto. 500 boete
de auto. 200 boete
auto. 100 boete
In aanvulling op de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, in gevallen van herhaalde inbreuk of
verzwarende omstandigheden of indien een inbreuk een voordeel biedt, kan het college van commissarissen een
renner elimineren of diskwalificeren en / of een licentiehouder uitsluiten.
Renner. 500 boete en eliminatie of
Renner. 200 boete en eliminatie of Renner. 100 boete en eliminatie of
diskwalificatie
diskwalificatie
diskwalificatie

Chauffeur. 500 tot 1.000 boete *

Chauffeur. 200 tot 500 boete *

Chauffeur. 200 boete

Ploegleider die verantwoordelijk is
voor de auto. 1.000 tot 2.000 boete *

Ploegleider die verantwoordelijk is
voor de auto. 500 tot 1.000 boete *

Ploegleider die verantwoordelijk is
voor de auto .
1e overtreding: 200 boete
2e overtreding: 500 boete
3e overtreding: 500 boete en uitsluiting

Andere licentiehouders 500 tot 1.000
boete *
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500 boete *

Andere licentiehouders
1e overtreding: 100 boete
2e overtreding: 200 boete
3e overtreding: 500 boete en
uitsluiting
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In aanvulling op de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, in
geval van herhaalde inbreuk of verzwarende omstandigheden of indien
een inbreuk een voordeel biedt, kan het college van commissarissen een
vergunninghouder uitsluiten.
4.10 Niet toegestane verzorging
4.10.1 Eendaagse wedstrijden
Tijdens de eerste 30 KM

4.10.2 Eendaagse wedstrijden
In de laatste 20 KM
4.10.3 Etappe wedstrijden
In de eerste 30 KM

4.10.4 Etappe wedstrijden
In de laatste 20 KM

4.10.5 Etappe wedstrijden
Vanaf de 3e overtreding
(tijdens dezelfde wedstrijd)

4.11

5
5.1

Renner. 200 boete

Renner. 200 boete

Renner. 50 boete

Andere licentiehouder. 1.000 boete

Andere licentiehouder.1.000 boete

Andere licentiehouder. 150 boete

Renner. 1.000 boete

Renner. 200 boete

Renner. 50 boete

Andere licentiehouder. 1.000 boete
Renner. 200 boete

Andere licentiehouder.1.000 boete
Renner. 200 boete

Andere licentiehouder. 150 boete
Renner. 50 boete

Andere licentiehouder. 1.000 boete

Andere licentiehouder.1.000 boete

Andere licentiehouder. 150 boete

Renner. 200 boete plus 20 seconden
straftijd per overtreding

Renner. 200 boete plus 20
seconden straftijd per overtreding

Renner. 50 boete plus 20 seconden
straftijd per overtreding

Andere licentiehouder. 1.000 boete

Andere licentiehouder. 1.000
boete

Andere licentiehouder. 150 boete

Renner. 1.000 boete

Renner. 150 boete
Renner. 1.000 boete

Andere licentiehouder. 1.000 boete

Andere licentiehouder. 150 boete
Andere licentiehouder. 1.000
boete
Renner. 100 boete per overtreding

Onregelmatige verzorging
Renner. 200 boete per overtreding
Renner. 50 boete per overtreding
("bidon vasthouden" voor
een korte afstand,
Andere licentiehouder. 200 boete
Andere licentiehouder. 100 boete
Andere licentiehouder. 50 boete per
verzorging buiten de
per overtreding
per overtreding
overtreding
verzorging zone, etc.)
Tussensprints en eindsprint
Afwijking van de gekozen lijn of een onregelmatige sprint en daardoor een andere renner belemmert of in gevaar brengt (inclusief het trekken
van de trui of het zadel van een andere renner, intimidatie of bedreiging, kopstoot, de knie, elle boog, schouder, hand, enz.).
Eendaagse wedstrijden
Renner. 500 boete en terug zetting
Renner. 200 boete en terug zetting Renner. 100 boete en en terug zetting
naar de laatste plaats van de groep
naar de laatste plaats van de
naar de laatste plaats van de groep
waar hij zich in bevond
groep waar hij zich in bevond
waar hij zich in bevond
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Etappe wedstrijden

In aanvulling op de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen en / of in geval van herhaalde inbreuk en / of
verzwarende omstandigheden of indien een overtreding een voordeel biedt, kan het college van commissarissen
een renner elimineren of diskwalificeren.
Renner. 500 boete , 25 % ** aftrek in Renner. 200 boete , 25 % ** aftrek Renner.
puntenklassement en/of
in puntenklassement en/of
1e overtreding: 100 boete, 25 % **
bergklassement (1) en terug zetting
bergklassement (1) en terug
aftrek in puntenklassement en/of
naar de laatste plaats van de groep
zetting naar de laatste plaats van
bergklassement (1)en terug zetting
waar hij zich bevond
de groep waar hij zich bevond
naar de laaste plaats van de groep
waar hij zich bevond
2e overtreding in dezelfde wedstrijd:
100 boete, 100 % ** aftrek in
puntenklassement en/of
bergklassement (1) en terug zetting
naar de laatste plaats van de groep
waar hij zich bevond.

In aanvulling op de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen en / of
in geval van herhaalde inbreuk en / of verzwarende omstandigheden en /
of indien een inbreuk een voordeel biedt, kan het college van
3e overtreding 200 boete en eliminatie
commissarissen een boete opleggen van 10 seconden tot 1 minuut * of
of diskwalificatie
een renner elimineren of diskwalificeren.
(1) respectievelijk voor een overtreding tijdens een sprint die punten toekent aan het puntenklassement en / of tijdens een sprint die punten toekennen aan
het bergklassement
6
Circulatie van voertuigen (auto's en motoren) en renners in de wedstrijd
6.1

Obstructie door een renner of voertuig met als doel de beweging van een andere renner of voertuig te voorkomen of te vertragen
Eendaagse wedstrijden
Renner. 500 boete en
Renner. 200 boete en
Renner. 100 boete en
eliminatie of diskwalificatie
eliminatie of diskwalificatie
eliminatie of diskwalificatie
Andere licentiehouders. 1.000 boete
en uitsluiting
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Andere licentiehouders. 200 boete en
uitsluiting
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Etappe wedstrijden

Renner. 500 boete, 20 - tot 100 % **
straf in punten en bergklassement
en 10 tot 30 seconden straftijd per
overtreding *

Renner.200 boete, 20 tot 100 % **
straf in punten en bergklassement
en 10 tot 30 seconden straftijd per
overtreding *

Renner.
1e overtreding: 50 boete, 20 % ** straf
in punten en bergklassement en 10
seconden straftijd

Andere licentiehouders. 1.000 boete
per overtreding

Andere licentiehouders.500 boete

2e overtreding: 100 boete en eliminatie
of diskwalificatie
Overtreding in de laatste kilometer:
100 boete, 50 % ** straf in het punten
en bergklassement, 30 seconden
tijdstraf en terug zetting naar de laatste
plaats in de etappe
Overtreding tijdens de laatste etappe:
100 boete eliminatie of diskwalificatie
Overtreding door een renner uit de top
10 in het klassement: 100 boete en
eliminatie of diskwalificatie
Andere licentiehouders. 200 boete per
overtreding

In aanvulling op de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, in
gevallen van herhaalde inbreuk of verzwarende omstandigheden of indien
een inbreuk een voordeel biedt, kan het college van commissarissen een
renner elimineren of diskwalificeren en / of een licentiehouder uitsluiten.
6.2

Een renner besproeien vanuit
de auto

Chauffeur. 200 boete per overtreding

Chauffeur. 100 boete per
overtreding

Chauffeur. 50 boete per overtreding

Chauffeur. 500 tot 2.000 boete *

Verantwoordelijke ploegleider van
de auto. 100 boete per overtreding
Chauffeur. 200 tot 1.000 boete *

Verantwoordelijke ploegleider van de
auto. 50 boete per overtreding
Chauffeur. 100 boete

Verantwoordelijke ploegleider van de

Verantwoordelijke ploegleider van

Verantwoordelijke ploegleider van de

Verantwoordelijke ploegleider van de
auto. 200 boete per overtreding
6.3

Overtreding van voorschriften
of richtlijnen met betrekking
tot voertuigbewegingen
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tijdens de wedstrijd of nietnaleving van de instructies
van commissarissen en / of
de organisatie

6.4

Interviewen gedurende de
Wedstrijd

6.5

Een ploegleider interviewen
tijdens de laatste 10 kilometer
van een wedstrijd of het
interview uitvoeren vanuit een
auto in plaats van een motor.

7.
7.1

7.2

auto. 500 tot 2.000 boete *

de auto. 200 tot 1.000 boete *

auto. 100 boete

Ploegwagen. Terug zetting in het
konvooi van ploegleiders, uitsluiting
voor een of meer etappes of
definitieve uitsluiting

Ploegwagen. Terug zetting in het
konvooi van ploegleiders,
uitsluiting voor een of meer
etappes of definitieve uitsluiting

Ploegwagen. Terug zetting in het
konvooi van ploegleiders, uitsluiting
voor een of meer etappes of
definitieve uitsluiting

Andere auto. Uitsluiting voor een of
meerdere etappes of definitieve
uitsluiting

Andere auto. Uitsluiting voor een
of meerdere etappes of definitieve
uitsluiting

Andere auto. Uitsluiting voor een of
meerdere etappes of definitieve
uitsluiting

In aanvulling op de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, in geval van herhaalde inbreuk of verzwarende
omstandigheden of indien een inbreuk een voordeel biedt, kan het college van commissarissen een
vergunninghouder uitsluiten.
Chauffeur persauto. 500 boete en
Chauffeur persauto. 200 boete en
Chauffeur persauto. 100 boete en
uitsluiting
uitsluiting
uitsluiting
Journalist. Uitsluiting
Ploegleider. 500 boete

Journalist. Uitsluiting
Ploegleider. 200 boete

Journalist. Uitsluiting
Ploegleider. 100 boete

Chauffeur perswagen. Uitsluiting

Chauffeur perswagen. Uitsluiting

Chauffeur perswagen. Uitsluiting

Journalist. Uitsluiting

Journalist. Uitsluiting

Journalist. Uitsluiting

Perswagen. Uitsluiting
Perswagen. Uitsluiting
Perswagen. Uitsluiting
Onregelmatig gedrag, met name gedrag dat een team of renner een sportvoordeel oplevert of dat gevaarlijk is.
Afwijken van het parcours om
voordeel te krijgen en
vervolgens probeert geplaatst
te worden zonder het hele
parcours te hebben afgelegd
De wedstrijd hervatten na te
zijn vervoerd met de auto of
de motor

20211101

Renner. 500 boete, 100 punten
aftrek in UCI ranking en eliminatie of
diskwalificatie

Renner. 200 boete, 50 punten
aftrek in UCI ranking en eliminatie
of diskwalificatie

Renner. 100 boete, 20 punten aftrek in
UCI ranking en eliminatie of
diskwalificatie

Renner. 500 boete, 100 punten
aftrek in UCI ranking en eliminatie of
diskwalificatie

Renner. 200 boete, 50 punten
aftrek in UCI ranking en eliminatie
of diskwalificatie

Renner. 100 boete, 20 punten aftrek in
UCI ranking en eliminatie of
diskwalificatie

Chauffeur. 500 tot 2.000 boete *

Chauffeur. 200 tot 1.000 boete *

Chauffeur. 100 boete
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Ploegleider die verantwoordelijk is
voor de auto. 500 tot 2.000 boete *

Ploegleider die verantwoordelijk is
voor de auto. 200 tot 1.000 boete *

Ploegleider die verantwoordelijk is
voor de auto. 100 boete

Teamwagen.
Eendaagse wedstrijd: uitsluiting
Etappe wedstrijd: uitsluiting voor 1 of
meer etappes of definitieve
uitsluiting

Teamwagen.
Eendaagse wedstrijd: uitsluiting
Etappe wedstrijd: uitsluiting voor 1
of meer etappes of definitieve
uitsluiting

Teamwagen.
Eendaagse wedstrijd: uitsluiting
Etappe wedstrijd: uitsluiting voor 1 of
meer etappes of definitieve uitsluiting

Andere auto’s.
Eendaagse wedstrijd: uitsluiting
Etappe wedstrijd: uitsluiting voor 1 of
meer etappes of definitieve
uitsluiting

Andere auto’s.
Eendaagse wedstrijd: uitsluiting
Etappe wedstrijd: uitsluiting voor 1
of meer etappes of definitieve
uitsluiting

Andere auto’s.
Eendaagse wedstrijd: uitsluiting
Etappe wedstrijd: uitsluiting voor 1 of
meer etappes of definitieve uitsluiting

7.3

Houding of gedrag dat tot
doel heeft eliminatie te
vermijden

Renner. 500 boete, 100 punten
aftrek in UCI Ranking en eliminatie
of diskwalificatie

Renner. 200 boete, 50 punten
aftrek in UCI Ranking en eliminatie
of diskwalificatie

Renner. 100 boete, 20 punten aftrek in
UCI Ranking en eliminatie of
diskwalificatie

7.4

Renner die weigert de
wedstrijd te verlaten na te zijn
geëlimineerd door een
commissaris
Renner die te voet een deel
van het parcours aflegt of te
voet over de finish gaat
zonder zijn of haar fiets
Gebruik van trottoirs, paden
of fietspaden die geen deel
uitmaken van het parcours

Renner. 200 tot 1.000 * boete en
100 punten aftrek in UCI Ranking

Renner. 200 tot 500 * boete en 50
punten aftrek in UCI Ranking

Renner. 100 boete en 25 punten
aftrek in UCI Ranking

Renner. 500 boete en eliminatie of
diskwalificatie

Renner. 200 boete en eliminatie of
diskwalificatie

Renner. 100 boete en eliminatie of
diskwalificatie

Renner. 200 tot 1.000 * boete en 25
punten aftrek UCI Ranking

Renner. 200 tot 500 * boete en 15
punten aftrek UCI Ranking

Renner. 50 tot 100 boete en 5 punten
aftrek UCI Ranking

7.5

7.6

7.7

Het passeren van een

20211101

Verder, in etappe wedstrijden, 20
Verder, in etappe wedstrijden, 20
Verder, in etappe wedstrijden, 20
seconden straftijd en 80 % ** aftrek
seconden straftijd en 80 %** aftrek seconden straftijd en 80 % ** aftrek in
in punten en bergklassement
in punten en ergklassement
punten en bergklassement
Naast bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, in geval van herhaalde overtreding of verzwarende
omstandigheden of indien een overtreding een voordeel biedt, kan het college van commissarissen de renner naar
de laatste plaats in de etappe plaatsen of de renner elimineren of diskwalificeren.
Renner. 1.000 boete, 50 punten
Renner. 500 boete, 25 punten
Renner. 200 boete, 10 punten aftrek
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overweg die gesloten is of
zich sluit (knipperende lichten
en / of hoorbare
waarschuwingen)
7.8

aftrek UCI ranking en eliminatie of
diskwalificatie

aftrek UCI ranking en eliminatie of
diskwalificatie

UCI ranking en eliminatie of
diskwalificatie

Bedrog, gepoogd vals spelen, samenspannen tussen renners van verschillende teams of andere licentiehouders die betrokken of
medeplichtig zijn
Eendaagse wedstrijd
Renner. 500 boete en eliminatie of
Renner. 200 boete en eliminatie of Renner. 100 boete en eliminatie of
diskwalificatie
diskwalificatie
diskwalificatie

Etappe wedstrijd

Andere licentiehouder. 500 boete en
uitsluiting
Renner. 500 boete en 100 % **
aftrek in punten en berg klassement
en 10 minuten straftijd per renner

Andere licentiehouder. 200 boete
en uitsluiting
Renner. 200 boete en 100 % **
aftrek in punten en berg
klassement en 10 minuten straftijd
per renner

Andere licentiehouder. 100 boete en
uitsluiting
Renner. 100 boete en 100 % ** aftrek
in punten en berg klassement en 10
minuten straftijd per renner

Andere licentiehouder. 500 boete

Andere licentiehouder. 200 boete

Andere licentiehouder. 100 boete

In aanvulling op de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, in gevallen van herhaalde inbreuk of
verzwarende omstandigheden of indien een inbreuk een voordeel biedt, kan het college van commissarissen een
renner elimineren of diskwalificeren en / of een licentiehouder uitsluiten.
7.9

Een niet-conforme positie
gebruiken of steunpunt op de
fiets dat een gevaar vormt
voor de berijder of
concurrenten

8.

Niet-naleving van instructies, ongepast, gevaarlijk of gewelddadig gedrag; schade aan het milieu of het imago van de sport

8.1

Het niet respecteren van de
instructies van de organisator
of commissarissen

8.2

Renner. 1.000 boete, 25 punten
aftrek UCI ranking en eliminatie of
diskwalificatie

Renner. 100 tot 500 * boete

Renner. 500 boete, 15 punten
aftrek UCI ranking en eliminatie of
diskwalificatie

Renner. 50 tot 100 * boete

Renner. 200 boete, 5 punten aftrek
UCI ranking en eliminatie of
diskwalificatie

Renner. 50 tot 100 * boete

Andere licentiehouder. 200 tot 500*
Andere licentiehouder.100 tot 200* Andere licentiehouder. 50 tot 200*
boete
boete
boete
Slaan, intimidatie, misbruik, bedreigingen, ongepast gedrag (inclusief het trekken aan de trui of het zadel van een
andere renner, raken met de helm, knie, elleboog, schouder, voet of hand, enz.), gedrag dat onfatsoenlijk
is of anderen in gevaar brengen
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8.2.1 Tussen renner of gericht op
een renner

8.2.2 Gericht op een ander
persoon (inclusief
toeschouwers)

Renner. 200 tot 2.000 * boete per
overtreding en 10 tot 100 punten *
aftrek UCI Ranking

Renner. 100 tot 1.000 * boete per
overtreding en 10 tot 100 punten *
aftrek UCI Ranking

Renner. 50 tot 500 * boete per
overtreding en 10 tot 100 punten *
aftrek UCI Ranking

Andere licentiehouder. 2.000 tot
Andere licentiehouder. 1.000 tot
Andere licentiehouder. 500 boete
5.000 * boete
2.000 * boete
In aanvulling op bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, in geval van herhaalde inbreuk of verzwarende
omstandigheden of indien een overtreding een voordeel biedt, kan het college van commissarissen een renner
elimineren of diskwalificeren.
Renner. 200 tot 2.000 * boete per
Renner. 100 tot 1.000 * boete per
Renner. 50 tot 500 * boete per
overtreding en 10 tot 100 punten *
overtreding en 10 tot 50 punten *
overtreding en 10 tot 25 punten *
aftrek UCI Ranking
aftrek UCI Ranking
aftrek UCI Ranking

Andere licentiehouder. 2.000 TOT
Andere licentiehouder. 1.000 TOT
Andere licentiehouder. 1.000 boete
5.000 boete *
2.000 boete *
In aanvulling op de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, in gevallen van herhaalde inbreuk of
verzwarende omstandigheden of indien een inbreuk een voordeel biedt, kan het college van commissarissen een
renner elimineren of diskwalificeren en een licentiehouder uitsluiten..
8.3 Renner of teampersoneel die afval of andere voorwerpen weggooit buiten de afvalzones, of niet teruggeeft aan team- of organisatiepersoneel, niet
opgehaald door teampersoneel, naar een toeschouwer wordt gegooid. Afval of andere voorwerpen op een onzorgvuldige of gevaarlijke manier
weggooien (bijv. Bidon of ander voorwerp dat achterblijft of terugkaatst op de weg, direct of met overmatige kracht naar de toeschouwer wordt
geworpen, waardoor een gevaarlijke manoeuvre door een andere renner of voertuig wordt veroorzaakt, waardoor de toeschouwer de weg op gaat)
Renner of andere licentiehouder.
Renner of andere licentiehouder.
Renner of andere licentiehouder.
(UCI punten aftrek is alleen van
(UCI punten aftrek is alleen van
(UCI punten aftrek is alleen van
toepassing op de renners):
toepassing op de renners):
toepassing op de renners):
Eendaagse wedstrijden:

20211101

1e overtreding: CHF 500 boete en 25
punten aftrek van de UCI ranking.
2e overtreding: CHF 1000 boete en
50 punten aftrek van de UCI ranking
en Eliminatie of diskwalificatie
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1e overtreding: CHF 250 boete en
15 punten aftrek van de UCI
ranking.
2e overtreding: CHF 500 boete en
50 punten aftrek van de UCI
ranking en Eliminatie of
diskwalificatie

1e overtreding: CHF 100 boete en 5
punten aftrek van de UCI ranking.
2e overtreding: CHF 200 boete en 10
punten aftrek van de UCI ranking en
Eliminatie of diskwalificatie
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Etappewedstrijden:

1e overtreding: CHF 500 boete en 25
punten aftrek van de UCI ranking.
2e overtreding: CHF 1000 boete. 50
punten aftrek en 1 minuut tijdstraf
3e overtreding: CHF 1500 boete, 75
punten aftrek van de UCI ranking en
eliminatie of diskwalificatie

1e overtreding: CHF 250 boete en
10 punten aftrek van de UCI
ranking
2e overtreding: CHF 500 boete, 30
punten aftrek en 1 minuut tijdstraf
3e overtreding: CHF 1000 boete,
50 punten aftrek van de UCI
ranking en eliminatie of
diskwalificatie

1e overtreding: CHF 100 boete en 5
punten aftrek van de UCI ranking
2e overtreding: CHF 200 boete, 10
punten aftrek en 1 2 minuuten tijdstraf
3e overtreding: CHF 400 boete, 75
punten aftrek van de UCI ranking en
eliminatie of diskwalificatie

Alle licentiehouder: 200 tot 500
boete en uitsluiting
Renner of andere licentiehouder:
200 tot 500 boete

Alle licentiehouder: 100 boete en
uitsluiting
Renner of andere licentiehouder:
200 tot 500 boete

Alle licentiehouder: 50 boete en
uitsluiting
Renner of andere licentiehouder:
1e overtreding 50 boete
Volgende overtredingen 100 boete

(de sanctie wordt toegepast op het
team als de licentiehouder niet
specifiek kan worden
geïdentificeerd)

(de sanctie wordt toegepast op het
team als de licentiehouder niet
specifiek kan worden geïdentificeerd)

Renner. Eliminatie of diskwalificatie

Renner.Eliminatie of diskwalificatie

Renner. Eliminatie of diskwalificatie

Team. 1.000 boete

Team. 500 boete

Team. 200 boete

Team. 1.000 boete en eliminatie of
diskwalificatie

Team. 500 boete en eliminatie of
diskwalificatie

Team. 200 boete en eliminatie of
diskwalificatie

Renner, 500 boete per renner

Renner, 200 boete per renner

Renner, 50 boete per renner

Ploegleider. 500 boete per renner

Ploegleider. 200 boete per renner

Ploegleider. 50 boete per renner

Renner. 200 boete per overtreding

Renner. 100 boete per overtreding

Renner. 50 boete per overtreding

8.4 [Artikel vervallen].
8.5 Een glazen voorwerp
meevoeren of gebruiken
8.6 Onbehoorlijk of ongepast
gedrag (in het bijzonder
uitkleden plassen in het
openbaar aan het begin of
einde of tijdens de wedstrijd)

9.

(de sanctie wordt toegepast op het
team als de licentiehouder niet
specifiek kan worden
geïdentificeerd)
Specifieke sancties voor tijdritten

9.1.1 Starten op een fiets die niet
door de commissaris in een
individuele tijdrit is
gecontroleerd
9.1.2 Starten op een fiets die niet
door de commissaris is
gecontroleerd in een
ploegentijdrit
9.2 Fietsen en apparatuur niet ten
minste 15 minuten voor
aanvang van een renner of
ploeg in een tijdrit ter controle
aangeboden.
9.3 Renner of team die niet de
reglementaire afstanden en
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hiaten respecteert tijdens een
tijdrit.
9.3.1 Slipstreaming (individuele
tijdrit)
9.3.2 Slipstreaming (Ploegen tijdrit)

Team. 200 boete per overtreding

Team. 200 boete per overtreding

Team. 200 boete per overtreding

Renner. 200 boete per overtreding
en tijdstraf in overeenstemming met
de tabel in artikel 2.12.007 ter
Renner. Tijdstraf in
overeenstemming het tabel in artikel
2.12.007 ter voor iedere renner van
het team

Renner. 100 boete per overtreding
en tijdstraf in overeenstemming
met de tabel in artikel 2.12.007 ter
Renner. Tijdstraf in
overeenstemming het tabel in
artikel 2.12.007 ter voor iedere
renner van het team

Renner. 50 boete per overtreding en
tijdstraf in overeenstemming met de
tabel in artikel 2.12.007 ter
Renner. Tijdstraf in overeenstemming
het tabel in artikel 2.12.007 ter voor
iedere renner van het team

Team. 200 boete per overtreding
Renner. 20 seconden tijdstraf

Team. 100 boete per overtreding
Renner. 20 seconden tijdstraf

Renner. 20 seconden tijdstraf

Ploegleider. 500 boete

Ploegleider. 200 boete

Ploegleider. 100 boete

Team. 50 boete per overtreding
9.4

9.5

Het volgen van een voertuig
dat een afstand van 10 m niet
respecteert tijdens een
individuele tijdrit

Bijstand van welke aard dan ook (aanstoten, begeleiden of duwen) bij renners van hetzelfde team tijdens een ploegentijdrit, behalve in
ingeval van een dreigend gevaar
Eendaagse wedstrijden
Renner. 500 boete per renner
Renner. 200 boete per renner
Renner. 50 boete per renner

Etappe wedstrijden

9.6

9.7

Team. 1 minuut straftijd
Renner. 500 boete per overtreding
en 1 minuut straftijd in het etappe
resultaat voor iedere renner van de
ploeg

Team. 1 minuut straftijd
Renner. 200 boete per overtreding
en 1 minuut straftijd in het etappe
resultaat voor iedere renner van
de ploeg

Team. 1 minuut straftijd
Renner. 50 boete per overtreding en 1
minuut straftijd in het etappe resultaat
voor iedere renner van de ploeg

Volgend voertuig dat een afstand van 10 m niet respecteert tijdens een ploegentijdrit
Eendaagse wedstrijden

Team. 20 seconden straftijd

Team. 20 seconden straftijd

Team. 20 seconden straftijd

Etappe wedstrijden

Ploegleider. 500 boete
Renner. 20 seconden straftijd voor
iedere renner van het team

Ploegleider. 200 boete
Renner. 20 seconden straftijd voor
iedere renner van het team

Ploegleider. 100 boete
Renner. 20 seconden straftijd voor
iedere renner van het team

Ploegleider. 500 boete
Ploeg. 10 seconden tijdstraf

Ploegleider. 200 boete
Ploeg. 10 seconden tijdstraf

Ploegleider. 100 boete
Ploeg. 10 seconden tijdstraf

Valse start minder dan 3
seconden tijdens een
gemengde estafette
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ploegentijdrit
9.8

Valse start van meer dan 3
seconden tijdens een
gemengde estafette
ploegentijdrit

Ploeg. Eliminatie of diskwalificatie

Ploeg. Eliminatie of diskwalificatie

Ploeg. Eliminatie of diskwalificatie

*
Wanneer er een schaal van sancties is, moet de commissaris rekening houden met eventuele verzachtende of verzwarende
omstandigheden, waaronder:
Het niveau van het team van de betrokken licentiehouder (clubteam, UCI WorldTeam, enz.);
Of de sanctie op een waarschuwing volgt;
Of de licentiehouderhouder tijdens dezelfde wedstrijd al is bestraft voor dezelfde overtreding;
De vraag of de inbreuk de licentiehouderhouder een voordeel heeft opgeleverd;
Of de inbreuk heeft geleid tot een gevaarlijke situatie voor de licentiehouder of anderen;
Of de inbreuk plaatsvond op een cruciaal moment van de wedstrijd (laatste kilometers van de wedstrijd, bevoorradingszone, tussensprint,
enz.);
Andere verzachtende of verzwarende omstandigheden volgens het oordeel van de commissaris.
**

Bij een "straf in het puntenklassement" is het aantal punten dat wordt afgetrokken een percentage van de punten die zijn toegewezen aan de winnaar
van het betreffende podium. Wanneer het gaat om een "straf in het bergklassement", is het aantal punten dat wordt afgetrokken een percentage van
de punten toegekend aan de eerste renner op de top van een klim van de hoogste categorie in de betreffende etappe te bereiken. De boetes worden
naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal.

(ingevoerd per 01.01.19; gewijzigd per 24.09.19; 23.10.19; 01.04.21; 10.06.21)
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Verduidelijkingen
2.12.007 Bis Tenzij anders vermeld, moeten sancties worden toegepast "wegens inbreuk" en "voor
de licentiehouder betrokken ". Wanneer een straf wordt opgelegd d.m.v. "punten op
UCI-ranglijsten", worden de punten verwijderd uit de individuele UCI-ranglijst waarin
de renner kan worden gerangschikt. Als gevolg hiervan zal de sanctie ook worden
beïnvloed door UCI-ranglijsten (per team, per land, enz.) Die worden berekend op
basis van de score die de renner in een individuele ranglijst heeft gescoord.
Wanneer een "tijdstraf" of "strafpunten" wordt opgelegd, wordt de straf toegepast op
het algemene klassement (tijd of punten) van het evenement. De straf wordt naar
boven afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal.
Het woord 'poussette' in het Frans komt overeen met 'nudge' in het Engels en verwijst
naar de actie van een renner die een andere aanraakt om aan te geven hoe te
bewegen. "Duwen" is een renner die de beweging van een ander assisteert om een
voordeel te behalen.
Tenzij anders vermeld, worden boetes voor een "Ploegleider" gegeven aan de
Ploegleider die verantwoordelijk is voor het team.
Als een licentiehouder niet kan worden geïdentificeerd door het college van
commissaris(sen), kan een boete rechtstreeks worden opgelegd aan het team of de
Ploegleider die verantwoordelijk is voor het team.
In etappe wedstrijden hebben alle sancties en straffen betrekking op individuele
algemene classificaties. Deze kunnen, afhankelijk van hun ernst, en de beslissing van
de commissarissen ook worden toegepast op de resultaten van de individuele
resultaten. Als het college van commissarissen van mening is dat de door een renner
gepleegde inbreuk ten goede komt aan zijn of haar team in het algemeen klassement,
wordt nog eens een boete van 30 seconden toegepast.
Op verzoek van de gesanctioneerde licentiehouder zal het college van
commissarissen de redenering achter de toegepaste sanctie verstrekken.
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2.12.007 Ter Tabel van tijdstraffen in tijdritten

Afst. In
meters 30 31 32 33
50
1 1 1 1
100
1 1 1 1
150
1 1 1 1
200
2 2 2 2
250
2 2 2 2
300
2 2 3 3
350
3 3 3 3
400
3 3 3 3
450
4 4 4 4
500
4 4 4 5
550
5 5 5 6
600
5 5 6 6
650
6 6 6 7
700
6 6 7 7
750
6 7 7 8
800
7 7 7 8
850
7 7 8 9
900
7 8 9 10
950
8 9 10 11
1000
8 9 11 12
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34
1
1
1
2
3
3
3
4
5
5
6
7
7
8
8
9
9
11
12
13

35
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
8
9
10
12
13
14

36
1
1
2
3
3
4
4
4
5
6
7
8
8
9
9
10
11
13
14
15

37
1
1
2
3
3
4
4
5
6
6
7
8
8
9
10
11
13
14
15
17

38
1
1
2
3
4
4
5
5
6
7
8
9
9
10
11
12
14
15
17
19

39
1
2
2
3
4
4
5
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17
19
21

40
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
8
10
11
13
14
15
17
19
21
23

41
2
2
3
4
4
5
5
6
7
8
9
11
12
14
15
16
18
20
23
25

42
2
2
3
4
4
5
6
6
7
8
10
11
12
15
16
17
19
22
25
27

43
2
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
12
13
16
17
19
21
24
27
29
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Snelheid in kph
44 45 46 47
2 2 2 2
2 2 2 2
3 3 4 4
4 4 5 5
5 5 5 5
6 6 6 7
6 7 7 7
7 8 8 9
8 9 10 11
9 10 11 12
11 12 13 14
12 13 14 15
14 15 16 17
17 18 19 20
18 20 21 22
21 23 24 25
23 25 27 29
26 28 30 32
29 31 33 35
31 34 36 38

48
2
2
4
5
5
7
7
9
11
12
15
16
18
21
24
27
31
34
37
40

49
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
16
17
20
23
26
29
33
36
39
43

50
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
19
22
25
28
31
35
39
42
46

51
3
3
4
5
6
8
8
10
13
15
17
20
23
27
30
33
37
42
45
49

52
3
3
5
6
6
8
9
11
14
16
18
21
25
29
32
36
40
45
48
52

53
3
3
5
6
7
8
9
12
15
17
20
23
27
31
35
39
43
48
51
56

54
3
3
5
6
7
9
10
13
16
18
22
25
29
33
37
42
47
51
55
60

55
3
4
5
6
7
9
11
14
17
20
24
27
31
36
40
45
50
55
60
64

56
3
4
5
6
7
9
11
15
18
21
26
29
33
38
42
47
53
58
64
68

57
3
4
5
6
8
10
12
16
19
22
27
31
35
40
44
49
56
61
67
72

58
3
4
5
7
8
10
13
17
20
24
29
33
37
42
47
52
59
65
71
77

59
3
5
6
7
8
11
14
18
22
26
31
35
40
46
50
56
62
69
75
82

60
3
5
6
7
9
12
15
19
23
28
33
38
43
49
55
61
68
75
82
90
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§2
2.12.008

2.12.009

2.12.010

Specifieke overtredingen door organisatoren bij wegwedstrijden

Algemeen
De overtredingen worden door de tuchtcommissie overeenkomstig artikel 12.4.013
bestraft op basis van de tabel met sancties in artikel 2.12.013
Onverminderd de sancties in de tabel, om een ernstige overtreding of herclassificatie
van het evenement of de sanctie van de Professional Cycling Council of het UCIbeheerscomité als volgt te organiseren:
De intrekking of weigering om een of meer edities van het evenement in de
kalender te registreren;
De degradatie van het evenement naar een lagere klasse;
Het toezicht op het evenement door de technische afgevaardigde
aangewezen door de UCI, op kosten van de organisator;
Alle andere maatregelen die in het licht van de omstandigheden geschikt
worden geacht.
Disciplinaire procedure
A.
In overeenstemming met artikel 12.6.019 kan de UCI, indien de organisator
de beschuldigingen tegen hem erkent en het misdrijf bestraft met een boete,
voorstellen dat de partij de gevolgen aanvaardt.
De organisator is beschikbaar voor een periode van 15 dagen om de boete te
betalen. De tuchtprocedure is gesloten binnen 15 dagen na betaling.
B

2.12.011

In andere gevallen, met name als de organisator de boete niet betaalt, de
beschuldigingen niet erkent of opmerkingen over de zaak indient, kan de UCI
naar de tuchtcommissie verwijzen overeenkomstig artikel 12.4.013.

De tabel in artikel 2.12.013 is van toepassing op alle internationale wegwedstrijden.
Voor nationale wedstrijden kunnen door de nationale federaties sancties worden
vastgesteld op het niveau van een vastgesteld evenement.
De volgende wegingen zijn van toepassing op de boetes in de tabel met straffen in
artikel 2.12.013:

UCI WorldTour
UCI Vrouwen WorldTour
Elite mannen – Klasse HC
Elite vrouwen ProSeries
Elite mannen – Klasse 1
Elite vrouwen
Klasse 1
Elite mannen
Klasse 2
Beloften
- Nations Cup & Klasse 2
Junior mannen - Nations Cup
Elite vrouwen
Klasse 2
Junior mannen
Klasse 1
Junior vrouwen - Nations Cup & Klasse 1
Andere wedstrijden

Group 1
Federatie
100 %

Groep 2
Federatie
100 %

Groep 3
Federatie
100 %

Groep 4
Federatie
100 %

50%

50%

50%

50%

40%

30%

20%

14%

30%

20%

20%

12%

20%

15%

10%

10%

(gewijzigd per 23.10.19, 11.02.20)
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2.12.012

Sancties met betrekking tot de organisatie van wedstrijden
Toepasselijke sancties

20211101

1

Administratief beheer van het evenement en financiële verplichtingen

1.1

Inbreuken of niet-naleving van administratieve bepalingen en in het bijzonder:
- niet-naleving van administratieve termijnen en de kalenderregistratieprocedure;
- het niet respecteren van de door de UCI goedgekeurde evenementendatum;
- het evenementformaat of de naam voldoet niet aan de voorschriften, het evenement maakt
deel uit van een klassement of beker die niet is goedgekeurd door de UCI;
- weigering door de organisator om accreditatie te verlenen aan een rechthebbende.
- Te laat, gedeeltelijk, bewust irrelevant of weigering door de organisator om documenten of
informatie in te dienen die de evaluatie van de wedstrijdroute of de controle op de naleving van
de voorschriften, contracten, specificaties of wetgeving.

Boete Sfr. 1.000 tot 10.000

1.2

Inbreuken of niet-naleving van bepalingen met betrekking tot ethische beginselen:
- associatie met merken verboden onder de voorwaarden van de UCI-voorschriften;
- niet-naleving van het verbod van veeleisende deelnamekosten van renners of teams:
"pay to play".

Boete Sfr. 10.000 tot 50.000

1.3

Inbreuken of niet-naleving met betrekking tot verzekeringsverplichtingen en verplichtingen om
administratieve machtigingen voor het organiseren van evenementen te waarborgen

Boete Sfr. 10.000 tot 100.000

1.4

Overtredingen of niet-naleving van bepalingen met betrekking tot financiële verplichtingen
(inclusief voorgaande edities) met betrekking tot de UCI, haar leden, eventuele licentiehouders
of organisaties die onderworpen zijn aan de UCI-voorschriften;
Niet-naleving van wederzijdse verplichtingen aangegaan door de organisator met betrekking tot
teams;
De overtreding of niet-naleving kan betrekking hebben op belastingen, rennersprijzen, reis- of
instapkosten van teams, teamaccommodatie, contracten en andere financiële verplichtingen
zoals gepland door de UCI-reglementen of de financiële verplichtingen gepubliceerd door de
UCI.

Boete Sfr. 1.000 tot 10.000

2.

Wedstrijd formaat en technische en sportieve voorbereiding
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2.1

Inbreuken of niet-naleving van bepalingen met betrekking tot de technische gids en de speciale
voorschriften van evenementen, en in het bijzonder:
- deadlines, goedkeuringsprocedure en communicatie;
- bepalingen betreffende de vorm van de technische handleiding en de bijzondere voorschriften
(taal, enz.);
- het niet respecteren van de opmerkingen en verzoeken van de voorzitter van het college van
commissarissen met betrekking tot de inhoud van het document.

Boete Sfr. 1.000 tot 10.000

2.2

Inbreuken of niet-naleving van bepalingen met betrekking tot het parcours en het
wedstrijdformaat, en in het bijzonder:
- afstanden van evenementen, stadia, circuits, geneutraliseerde sectie;
- bepalingen met betrekking tot de duur van etappekoersen, aantal etappes, halve etappes,
rustdagen en overstapdagen;
- indeling van wedstrijden, verdeling van rustdagen en tijdritten.

Boete Sfr. 5.000 tot 50.000

2.3

Overtredingen of niet-naleving van bepalingen met betrekking tot de regels voor deelname aan
wedstrijden, en in het bijzonder:
- aantal renners in de wedstrijd, aantal buitenlandse teams, aantal renners per team, aantal
nationale teams,
- een limiet voor een leeftijdscategorie die niet wordt erkend door de UCI.

Boete Sfr. 5.000 tot 50.000

2.4

Inbreuken of niet-naleving van bepalingen met betrekking tot de procedures voor het uitnodigen
en registreren van teams en ruiters voor evenementen, en in het bijzonder:
- respect voor de geplande procedures en deadlines, gebruik van officiële documenten en
formulieren;
- verzending van inschrijvingsformulieren naar de commissarissen;
- naleving van verplichte teamuitnodigingen;
- weigering om de start van een renner of team dat naar behoren is ingeschreven voor het
evenement toe te staan.

3

Logistiek en operationeel beheer van een evenement

3.1

Inbreuken of niet-naleving van verplichtingen met betrekking tot de logistiek van een evenement
en in het bijzonder:
- de uitrusting die nodig is voor de organisatie van het evenement;

Boete Sfr. 1.000 tot 10.000
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- oprichting van een wedstrijd-hoofdkwartier en een gebied voor het controleren van
licenties;
- met inachtneming van de vastgestelde openingstijden van het hoofdkantoor van de organisatie;
- beheren en organiseren van het startgebied van de gebeurtenis, startlijn of starthelling;
- de afmetingen van de finishlijn, verplichtingen met betrekking tot het finishgebied, aan de finish
gerelateerde structuren (spandoek, podium enz.), tussensprints, de top van KoM-beklimmingen
en andere punten van sportinteresse;
- het niet respecteren van de verplichte sportborden (wegwijzers op het parcours, afstanden,
rode driehoek op de laatste kilometer, bevoorrading zones, enz.);
- verplichtingen met betrekking tot de radioreis;
- verplichtingen met betrekking tot het opzetten van zones voor het verzamelen van afval;
- verplichtingen met betrekking tot de ontvangst van teams.

20211101

3.2

Inbreuken of niet-naleving van verplichtingen met betrekking tot het technische en sportieve
beheer van een evenement en in het bijzonder:
- niet-naleving van verplichtingen met betrekking tot de ontvangst en de werkomstandigheden
van commissarissen;
- verplichtingen met betrekking tot de organisatie van de sportdirecteurenvergadering;
- verplichtingen met betrekking tot de vaststelling en toepassing van het protocol voor extreme
weersomstandigheden;
- verplichtingen met betrekking tot de procedures voor de startcontrole van renners alsook voor
de startvolgorde en starts van renner tijdens tijdritten;
- organisatie van de podiumceremonie, persconferentie en alle andere procedures aan het einde
van het evenement.

Boete Sfr. 10.000 tot 50.000

3.3

niet-naleving of niet-naleving van verplichtingen met betrekking tot de fotofinish, timing,
uitslagen, bonussen en klassementen en in het bijzonder:
- niet-naleving of wat betreft de distributie of elektronische verzending van klassementen en de
bijbehorende deadlines;
- niet-naleving van het format van resultaten en klassementen;
- niet-naleving van eisen of niet-naleving met betrekking tot tijdwaarneming, apparatuur
en procedures;
- niet-naleving van de principes voor het opstellen van klassementen.

Boete Sfr. 1.000 tot 10.000

3.4

Inbreuken of niet-naleving van de verplichtingen met betrekking tot organisatie- en media-

Boete Sfr. 10.000 tot 50.000
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voertuigen en het verkeer van wedstrijdvoertuigen, evenals de richtlijnen voor het verplaatsen
van voertuigen in het door de UCI gepubliceerde wedsstrijdkonvooi, en in het bijzonder:
- verplichtingen met betrekking tot voertuigafmetingen, onderscheidende tekens, onbelemmerde
vensters, de aanwezigheid van een schuifdak en ontvangers van de radiotour;
- het nalaten door de organisator om de aanwijzingen of instructies van de commissarissen te
respecteren;
- controle van de licenties en vaardigheden van chauffeurs en wedstrijdpersoneel;
- het ontbreken van een afleidingspunt vóór de finishlijn of een ongeschikt afleidingspunt;
- verplichtingen met betrekking tot voertuigen voor neutrale diensten en motorservice.

20211101

3.5

Overtreding of niet-naleving van verplichtingen met betrekking tot leiderstruien en de identificatie
van renners (leiderstrui, rugnummers, framenummers, enz.) In termen van afmetingen,
kwantiteit, kwaliteit of procedures.

4.

Wedstrijd veiligheid

4.1

Inbreuken of niet-naleving van verplichtingen met betrekking tot medische voorzieningen en in
het bijzonder:
- verplichtingen met betrekking tot het opzetten van een medische dienst;
- het implementeren van mobiele middelen tijdens de wedstrijd en regelingen voor snelle
overdrachten naar het ziekenhuis;
- verplichting om de lijst van door de organisator gecontacteerde ziekenhuizen mee te delen aan
de teams.

Boete Sfr. 10.000 tot 50.000

4.2

Overtredingen of niet-naleving van verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van
evenementen, en in het bijzonder:
- verplichting om voldoende beveiligingspersoneel te bieden om de veiligheid van de race te
waarborgen;
- obstakel of gevaar dat niet is aangegeven of niet voldoende veilig is gemaakt;
- wedstrijd route niet volledig afgesloten en wegverkeer niet gestopt op de route;
- obstakels die een risico vertegenwoordigen en tunnels die niet zijn aangegeven of onvoldoende
zijn verlicht;
- verplichtingen met betrekking tot de bescherming van het parcours door het passende gebruik
van belemmeringen;
- het parcours van het wedstrijdcircuit dat wordt gebruikt door voertuigen of andere personen
dan fietsers of volgwagens tijdens een tijdrit.

Boete Sfr. 10.000 tot 50.0000
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5.

Televisie productie; Ontvangst van media en communicatiebronnen

5.1

Inbreuken of niet-naleving van verplichtingen met betrekking tot de productie en distributie van
tv-evenementen en met name:
- verplichtingen met betrekking tot personele en technische middelen voor de productie van
televisie;
- verplichtingen met betrekking tot minimale TV-uitzendvereisten.

Boete Sfr. 1.000 tot 10.000

5.2

Inbreuken of niet-naleving van verplichtingen met betrekking tot de media en de communicatie
van een evenement en in het bijzonder:
- verplichtingen met betrekking tot de media-accreditatieprocedure;
- verplichtingen met betrekking tot de ontvangst van de media tijdens het evenement
(perscentrum, receptie bij de finish, gemengde zone, enz.);
- verplichtingen met betrekking tot apparatuur en de overbrengingsmiddelen die ter beschikking
van de media worden gesteld;
- verplichtingen met betrekking tot de visuele identiteit van de UCI-reeks.

Boete Sfr. 1.000 tot 10.000

(tekst aangepast op 08.02.21)
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Hoofdstuk 13 : UCI VROUWEN WORLDTOUR
Voor dit hoofdstuk wordt verwezen naar de Franse en/of Engelse versie van het UCI
reglement:

Hoofdstuk 14 : UCI BEKERS
§1

[paragraaf verplaatst naar hoofdstuk 13 op 01.01.16]

2.14.001

[artikel verplaatst naar hoofdstuk XIII op 01.01.16]

2.14.002

[artikel verplaatst naar hoofdstuk XIII op 01.01.16]

2.14.003

[artikel verplaatst naar hoofdstuk XIII op 01.01.16]

2.14.004

[artikel verplaatst naar hoofdstuk XIII op 01.01.16]

2.14.005

[artikel verplaatst naar hoofdstuk XIII op 01.01.16]

2.14.006

[artikel verplaatst naar hoofdstuk XIII op 01.01.16]

2.14.007

[artikel verplaatst naar hoofdstuk XIII op 01.01.16]

2.14.008

[artikel verplaatst naar hoofdstuk XIII op 01.01.16]

2.14.009

[artikel verplaatst naar hoofdstuk XIII op 01.01.16]

2.14.010

[artikel verplaatst naar hoofdstuk XIII op 01.01.16]

2.14.011

[artikel verplaatst naar hoofdstuk XIII op 01.01.16]

2.14.012

[artikel verplaatst naar hoofdstuk XIII op 01.01.16]

2.14.013

[artikel verplaatst naar hoofdstuk XIII op 01.01.16]

2.14.014

[artikel verplaatst naar hoofdstuk XIII op 01.01.16]

§2

Landen beker – Beloften

(ingevoerd per 01.01.07)

2.14.015
2.14.016

Algemeen
De landenbeker wielrennen op de weg (Ncup) behoort uitsluitend de UCI toe.
De landenbeker zal plaatsvinden over een aantal wedstrijden die jaarlijks
aangewezen worden door het hoofdbestuur van de UCI, zoals vermeld in de
puntenschaal in artikel 2.14.026.
(gewijzigd per 09.11.20)
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2.14.017

2.14.018

De organisatoren moeten met de UCI een contract ondertekenen welke onder andere
de audiovisuele rechten, de marketingrechten en de materiële organisatie van de
wedstrijden regelt.
Deelname
De landenbeker wielrennen op de weg is voorbehouden voor mannen met de leeftijd
van 19 t/m 22 jaar.
(gewijzigd per 01.01.16)

2.14.019

De wedstrijden van de landenbeker staan open voor nationale ploegen (een ploeg
per land), regionale en clubtemas zols vermeld in artikel 2.1.005 en gemengde
ploegen.
(gewijzigd per 01.10.10; 23.10.19)

2.14.020

De organisator van een wedstrijd welke plaatsvindt in de periode gelegen van 1
januari tot 30 juni dient een uitnodiging te laten geworden aan 26 landen, als volgt:
aan het eerste Afrikaanse land volgens het eind landenklassement voor
beloften van de UCI Afrika Tour, het jaar dat de wedstrijd voorafgaat;
aan de eerste 3 Amerikaanse landen volgens het eind landenklassement voor
beloften van de UCI Amerika Tour, het jaar dat de wedstrijd voorafgaat;
aan de eerste 2 Aziatische landen volgens het eind landenklassement voor
beloften van de UCI Asia Tour, het jaar dat de wedstrijd voorafgaat;
aan de eerste 18 Europese landen volgens het eind landenklassement voor
beloften van de UCI Europe Tour, het jaar dat de wedstrijd voorafgaat;
aan de eerste 2 landen uit Oceanië volgens het eind landenklassement voor
beloften van de UCI Oceanië Tour, het jaar dat de wedstrijd voorafgaat.

2.14.021

De organisator van een evenement dat plaatsvindt vanaf juli, moet de eerste 15
landen uitnodigen die zijn gerangschikt in het landenbeker klassement die 60 dagen
voor het evenement van het betreffende jaar is gepubliceerd.
(gewijzigd per 01.01.08; 26.01.08; 01.01.15; 22.10.18)

2.14.022

De organisator moet de deelname van bovenvermelde landen, die de uitnodiging
positief beantwoordden, aanvaarden.

2.14.023

De wedstrijden van de landenbeker worden verreden met ploegen van zes renners.
Geen enkele ploeg mag van start gaan met minder dan vier renners.

2.14.024
2.14.025

2.14.026

Klassement
De landenbeker kent uitsluitend punten toe aan de landen.
Enkel de eerste renner van elk land scoort punten in verhouding tot zijn plaats in de
wedstrijd.
Puntenbarema
Algemene bepalingen
Voor ploegentijdritten en etappe’s zullen de punten volgens de schaal worden
toegekend aan de ploegen.
Einduitslag in etappe wedstrijden om de UCI beloften mannen landen beker.
Plaats

20211101

Etappe
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

30
25
20
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Uitslagen in proloog en etappe’s
Plaats
1
2
3

Proloog en
etappes
3
2
1

Einduitslag in UCI beloften mannen eendaagse wedstrijden om de landen beker
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Eendaagse
wedstrijden
20
17
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Einduitslag in Continentale Kampioenschappen
Plaats

1
2
3
4
5

20211101

Europese Continentale
Kampioenschappen
Mannen Beloften
Mannen Beloften
Wegwedstrijd
Individuele Tijdrit
10
10
8
8
6
6
5
5
4
4

Azië, Afrika, Amerika en Oceanische
Kampioenschappen
Mannen Beloften
Mannen Beloften
Wegwedstrijd
Individuele Tijdrit
8
8
5
5
3
3
1
1
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6
7
8

3
2
1

3
2
1

Einduitslag in de UCI Wereldkampioenschappen Weg
Plaats

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

UCI Wereldkampioenschappen Weg
Mannen Beloften
Mannen Beloften
Wegwedsttrijd
Individuele Tijdrit
50
30
35
25
30
20
25
15
20
10
15
5
10
3
10
3
10
3
10
3
5
2
5
2
5
2
3
1
3
1
3
2
2
1
1

Notitie: Punten in de UCI Wereldkampioenschappen weg zullen voor de eerste keer
worden toegekend van de 2021 editie van de UCI Wereldkampioenschappen weg.
(gewijzigd per 01.07.11; 01.01.17; 09.11.20)
2.14.027

(tekst verplaats naar artikel 2.14.026 op 09.11.20)

2.14.028

Na afloop van elke wedstrijd zullen de in de algemene rangschikking gelijk
gerangschikte landen gescheiden worden door het grootste aantal 1ste plaatsen, 2de
plaatsen, enz. waarbij enkel de plaatsen in aanmerking worden genomen die recht
geven op punten.
Wanneer ze nog steeds gelijk gerangschikt staan is het hun beste klassering in de
meest recente wedstrijd die de landen zal scheiden.
De landen die gelijk gerangschikt staan in de eindklassering zullen gescheiden
worden door het grootste aantal 1ste plaatsen, 2de plaatsen, enz.

2.14.029

Voor de eendagswedstrijden zal het land dat eerste staat in het klassement van de
landenbeker zich naar het podium moeten begeven voor de huldigingsplechtigheid.
Voor de etappewedstrijden zal het land van de leider van het klassement van de
landenbeker zich naar het startpodium van de etappe daags nadien moeten begeven
en naar het podium voor de huldigingsplechtigheid van de laatste etappe.
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2.14.030

De UCI kent een karakteristiek teken toe aan de renners van het land dat eerste staat
in het klassement van de landenbeker Beloften dat de renners dienen te dragen
tijdens podium ceremonies, volgens de speciale UCI instructies.
(gewijzigd per 01.01.08; 01.01.17)

2.14.031

De UCI kent een trofee toe aan de drie eerst landen in het eindklassement van de
landenbeker. Het eindklassement wordt berekend na het laatste evenement van het
seizoen (in de zin van artikel 2.1.001) welke meetelt voor de rangschikking.
(gewijzigd per 01.01.08; 09.11.20)

2.14.032

De volgorde van de ploegleiders is als volgt:
Voor de eerste wedstrijd van het jaar:
1.
de wagen van de ploeg welke de voorgaande landenbeker heeft gewonnen;
2.
de wagens van de nationale ploegen die aanwezig zijn op de
ploegleidersvergadering;
3.
de wagen van de gemengde ploegen;
4.
de wagens van de ploegen die niet binnen de gestelde termijn volgens artikel
1.2.090 de deelname van de renners bevestigen;
5.
de wagens van de ploegen die niet aanwezig zijn op de
ploegleidersvergadering.
In de groepen 2, 3 en 4 wordt de volgorde bepaald door lottrekking.
De wagen van een ploeg die betrekking heeft op punt 1 of 2, maar die zich in een
geval m.b.t. punt 3 of 4, zal vallen onder groep 3 of 4, naargelang het geval.
Andere wedstrijden:
1.
de wagens van de ploegen, aanwezig op de ploegleidersvergadering volgens
de volgorde van het klassement landenbeker, gepubliceerd de dag voor de
wedstrijd;
2.
de wagens van de ploegen die aanwezig zijn op de ploegleidersvergadering
maar die nog geen punten hebben behaald in de landenbeker;
3.
de wagens van de ploegen die niet binnen de gestelde termijn volgens artikel
1.2.090 de deelname van de renners bevestigen;
4.
de wagens van de ploegen die niet aanwezig zijn op de
ploegleidersvergadering.
De volgorde van de ploegen die vallen onder groep 2, 3 en 4 wordt bepaald door
lottrekking.
De wagen van een ploeg die betrekking heeft op punt 1 of 2, maar die zich in een
geval m.b.t. punt 3 of 4, zal vallen onder groep 3 of 4, naargelang het geval.
De regels hierboven vermeld zijn van toepassing op de eerste etappe van een
rittenwedstrijd. De volgorde van de ploegwagens in de volgende etappes wordt
bepaald volgens het individueel tijdsklassement.
(gewijzigd per 01.01.08; 26.01.08)

§3

Landenbeker Junioren

(ingevoerd: 01.01.08)
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2.14.033
2.14.034

Algemeen
De junioren landenbeker is exclusief eigendom van de UCI.
De landenbeker bestaat uit een aantal ééndaagse wedstrijden en etappewedstrijden
jaarlijks vastgesteld door het UCI bestuur. Daarenboven geeft het
wereldkampioenschap weg junioren recht op punten voor het klassement volgens art.
2.14.040. Het kampioenschap valt niet onder de 5 wedstrijden volgens art. 2.14.037.
(gewijzigd per 26.01.08)

2.14.035

Deelname
De junioren landenbeker (NcupJ) is gereserveerd voor heren junioren.
(gewijzigd per 26.01.08)

2.14.036

De wedstrijden van de junioren landenbeker staan open voor nationale ploegen en
gemengde ploegen.
Deelname aan de landenbeker junioren

2.14.037

[Vervalen per 22.10.18]

2.14.038

De organisatoren van de wedstrijden moeten uitnodigen de eerste 25 landen in de
eindstand van de UCI Junior mannen klassement van het voorgaande seizoen.
De organisator moet de inschrijvingen accepteren van de landen die de uitnodiging
aannemen.
(gewijzigd per 01.01.18; 22.10.18)

2.14.039

2.14.040

Wedstrijden in de Junioren landenbeker worden verreden met ploegen van maximaal
6 renners. Ploegen met minder dan 4 deelnemers mogen niet starten.
Klassement
De punten voor de junioren landenbeker worden alleen aan de landen toegekend
door optelling van de individueel behaalde punten. Er wordt alleen een klassement
per land bijgehouden.
Voor ploegentijdritten en etappe’s zullen de punten volgens de schaal worden
toegekend aan de ploegen.
Eindklassement in UCI Landenbeker Junior-Mannen etappe-wedstrijden
Uitslag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

20211101

Junior-Man Landenbeker wedstrijden
30
25
20
17
16
15
14
13
12
11
10
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Uitslag in Proloog en etappe’s
Uitslag
1
2
3
4
5
6

Junior-Man Landenbeker wedstrijden
6
5
4
3
2
1

Einduitslag UCI Junior-Mannen Landenbeker eendaagse wedstrijden
Uitslag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Junior-Man LandenBeker wedstrijden
20
17
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Einduitslag in Continentale Kampioenschappen
Plaats

1
2
3
4
5
6
7
8

Europese Continentale
Kampioenschappen
Junior-Man
Junior-Man
Wegwedstrijd
Individuele Tijdrit
10
10
8
8
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1

Azië, Afrika, Amerika en Oceanische
Kampioenschappen
Junior-Man
Junior-Man
Wegwedstrijd
Individuele Tijdrit
8
8
5
5
3
3
1
1

Einduitslag in de UCI Wereldkampioenschappen Weg
Plaats

20211101

UCI Wereldkampioenschappen Weg
Junior-Man Wegwedsttrijd
Junior-Man Individuele
Tijdrit
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

20
17
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

20
17
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

(gewijzigd per 01.01.08; 01.07.11; 01.08.13; 01.01.17; 09.01.20)

2.14.041

Klassement per land
Alleen landenploegen welke deelnemen aan de wedstrijd worden opgenomen in de
uitslag.
Alleen de eerste renner van ieder federatie scoort punten, gebaseerd op zijn
klassering, in een wedstrijd.
(gewijzigd per 26.01.08; 25.10.17)

2.14.042

Na iedere wedstrijd worden de landen met gelijke punten onderscheiden door het
grootste aantal 1ste plaatsen, 2de plaatsen, enz. waarbij alleen de plaatsen in
aanmerking worden genomen waarvoor punten zijn toegekend.
Als er nog steeds sprake is van een gelijke stand, beslissen de beste plaatsen in de
meest recente wedstrijd de stand in het landenklassement.
Landen met gelijke punten in het eindklassement worden geklasseerd volgens het
hoogste aantal 1ste plaatsen, 2de plaatsen, enz.

2.14.043

Bij ééndaagse wedstrijden moet het land aan de leiding van de junioren landenbeker
verschijnen op het podium voor de officiële huldiging.
Bij etappewedstrijden moet het land aan de leiding van de junioren landenbeker
verschijnen op het startpodium voor iedere etappe en op het podium voor de officiële
huldiging na de laatste etappe.

2.14.044

De UCI verleent een kenmerkend embleem aan de renners van het land dat aan de
leiding staat in de junioren landenbeker en de renners moeten dit embleem dragen
tijdens de podium ceremonies, in overeensteming met de UCI instructie gids .
(gewijzigd per 26.01.08; 01.01.17)

2.14.045

De UCI verleent een trofee aan de winnaar in de eindstand van de junioren
landenbeker.

2.14.046

De volgorde van de ploegleiders is de volgende:
Voor de eerste wedstrijd van het jaar:
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1.

2.
3.
4.
5.

de wagen van de ploeg welke de voorgaande landenbeker heeft gewonnen,
voor de eerste uitgave de winnaar van het laatste landenklassement van het
vorige jaar voor de heren junioren;
de wagens van de nationale ploegen die aanwezig zijn op de
ploegleidersvergadering;
de wagen van de gemengde ploegen;
de wagens van de ploegen die niet binnen de gestelde termijn volgens artikel
1.2.090 de deelname van de renners bevestigen;
de wagens van de ploegen die niet aanwezig zijn op de
ploegleidersvergadering.

In de groepen 2, 3, 4 en 5 wordt de volgorde bepaald door lottrekking.
De wagen van een ploeg die betrekking heeft op punt 1 of 2, maar die zich in een
geval m.b.t. punt 3 of 4, zal vallen onder groep 3 of 4, naargelang het geval.
Andere wedstrijden:
1.
de wagens van de ploegen, aanwezig op de ploegleidersvergadering volgens
de volgorde van het klassement van de landenbeker, gepubliceerd de dag
voor de wedstrijd;
2.
de wagens van de ploegen die aanwezig zijn op de ploegleidersvergadering
maar die nog geen punten hebben behaald in de landenbeker;
3.
de wagens van de ploegen die niet binnen de gestelde termijn volgens artikel
1.2.090 de deelname van de renners bevestigen;
4.
de wagens van de ploegen die niet aanwezig zijn op de
ploegleidersvergadering.
De volgorde van de ploegen die vallen onder groep 2, 3 en 4 wordt bepaald door
lottrekking.
De wagen van een ploeg die betrekking heeft op punt 1 of 2, maar die zich in een
geval m.b.t. punt 3 of 4, zal vallen onder groep 3 of 4, naargelang het geval.
De regels hierboven vermeld zijn van toepassing op de eerste etappe van een
etappewedstrijd. De volgorde van de ploegleiders voor de volgende etappes wordt
bepaald door het individueel algemeen klassement op tijd.
(gewijzigd per 01.01.08)

§4

Landenbeker Junior vrouwen

(ingevoerd: 01.01.15)

2.14.047
2.14.048

2.14.049

20211101

Algemeen
De landenbeker Junior Vrouwen is exclusief eigendom van de UCI
De landenbeker Junior Vrouwen zal bestaan uit een aantal eendaagse en
etappekoersen jaarlijks vastgesteld door het beheerscomité van de UCI. Ook worden
punten toegekend aan de vrouwen junior Wereldkampioenschappen wegwedstrijd en
de individuele tijdrit, overeenkomstig artikel 2.14.054.
Deelname
De landenbeker Junior Vrouwen is gereserveerd voor de rensters in de categorie
Junior Vrouwen.
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2.14.050

De wedstrijden van de junior vrouwen landenbeker staan open voor nationale teams
(maximaal één team per natie), gemengde teams evenals club en regionale teams.

2.14.051

De organisator moet een uitnodiging sturen naar de leidende 12 Nationale Federaties
in de definitieve UCI junioren eindklassering voor vrouwen van het voorgaande
seizoen.
De organisator moet de aanmeldingen van landen accepteren die de uitnodiging
hebben aanvaard.
(gewijzigd per 22.10.18)

2.14.052

2.14.053

Wedstrijden van de vrouwen junior landenbeker moeten worden verreden door teams
van maximaal 6 rensters. Een team kan niet starten met minder dan 4 renners.
Landen ranking
Alleen de landen zullen worden gerangschikt in de vrouwen junior landenbeker
klassement. Er is geen individuele ranking.
Alleen de eerste renner van ieder federatie scoort punten, gebaseerd op zijn
klassering, in een wedstrijd.
(gewijzigd per 01.01.17; 25.10.17)

2.14.054

Puntenbarema
Voor ploegentijdritten en etappe’s zullen de punten volgens de schaal worden
toegekend aan de ploegen.
Einduitslag in UCI Junior-Vrouwen Landenbeker Etappe-wedstrijden
Uitslag
Junior-Vrouwen
Landenbeker
wedstrijden
1
30
2
25
3
20
4
17
5
16
6
15
7
14
8
13
9
12
10
11
11
10
12
9
13
8
14
7
15
6
16
5
17
4
18
3
19
2
20
1
Uitslag in Proloog en etappe’s
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Uitslag

1
2
3
4
5
6

Junior-Vrouwen
Landenbeker
wedstrijden
6
5
4
3
2
1

Einduitslag in UCI Junior-Vrouwen Landenbeker eendaagse wedstrijden
Klassement
Junior-Vrouwen
Landenbeker
wedstrijden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

20
17
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Einduitslag in Continentale Kampioenschappen
Plaats

1
2
3
4
5
6
7
8

Europese Continentale
Kampioenschappen
Junior-Vrouwen
Junior-Vrouwen
Wegwedstrijd
Individuele Tijdrit
10
10
8
8
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1

Azië, Afrika, Amerika en Oceanische
Kampioenschappen
Junior-Vrouwen
Junior-Vrouwen
Wegwedstrijd
Individuele Tijdrit
8
8
5
5
3
3
1
1

Einduitslag in de UCI Wereldkampioenschappen Weg
Plaats

1
2
3
4
5
6
7
8
9

20211101

UCI Wereldkampioenschappen Weg
Junior-Vrouwen
Junior-Vrouwen Individuele
Wegwedstrijd
Tijdrit
20
20
17
17
15
15
13
13
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
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10
11
12
13
14
15

6
5
4
3
2
1

6
5
4
3
2
1

(gewijzigd per 01.01.17; 09.01.20)
2.14.055

Na iedere wedstrijd, landen die met punten gelijk staan in het algemeen klassement
moeten worden gescheiden door het grootste aantal 1e plaatsen, 2de plaatsen, etc.
gezien alleen de plaatsen waarvoor punten worden toegekend.
Als de stand dan nog gelijk is, beslist de beste plek in de meest recente wedstrijd de
landen ranking.
Landen gelijk in punten in de eindstand, zullen worden gerangschikt op basis van het
grootste aantal 1e plaatsen, 2e plaatsen, etc.

2.14.056

Voor eendaagse wedstrijden, het leidende land in de vrouwen junior landenbeker
ranking moeten zich melden op het podium voor de ceremonie.
Voor etappewedstrijden, moet het land dat leidt in de vrouwen junior landenbeker zich
presenteren op het podium voor de start voor elke etappe en na afloop van de laatste
etappe voor de officiële ceremonie.

2.14.057

De UCI verleent een kenmerkend embleem aan de rensters van het land dat aan de
leiding staat in de junior vrouwen landenbeker en de rensters moeten dit embleem
dragen tijdens de podium ceremonies in overeenstemming met de UCI instructie gids.
(gewijzigd per 01.01.17)

2.14.058

De UCI verleent een trofee aan de winnares in de eindstand van de junior vrouwen
landenbeker.

2.14.059

De volgorde van de ploegleiders is de volgende:
Voor de eerste wedstrijd van het jaar:
1.
de wagen van de ploeg welke de voorgaande landenbeker heeft gewonnen,
voor de eerste uitgave de winnaar van het laatste landenklassement van het
vorige jaar voor de junior vrouwen;
2.
de wagens van de nationale ploegen die aanwezig zijn op de
ploegleidersvergadering;
3.
de wagen van de gemengde ploegen;
4.
de wagens van de ploegen die niet binnen de gestelde termijn volgens artikel
1.2.090 de deelname van de renners bevestigen;
5.
de wagens van de ploegen die niet aanwezig zijn op de
ploegleidersvergadering.
In de groepen 2, 3, 4 en 5 wordt de volgorde bepaald door lottrekking.
De wagen van een ploeg die betrekking heeft op punt 1 of 2, maar die zich in een
geval m.b.t. punt 3 of 4, zal vallen onder groep 3 of 4, naargelang het geval.
Andere wedstrijden:
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1.

2.
3.
4.

de wagens van de ploegen, aanwezig op de ploegleidersvergadering volgens
de volgorde van het klassement van de landenbeker, gepubliceerd de dag
voor de wedstrijd;
de wagens van de ploegen die aanwezig zijn op de ploegleidersvergadering
maar die nog geen punten hebben behaald in de landenbeker;
de wagens van de ploegen die niet binnen de gestelde termijn volgens artikel
1.2.090 de deelname van de renners bevestigen;
de wagens van de ploegen die niet aanwezig zijn op de
ploegleidersvergadering.

De volgorde van de ploegen die vallen onder groep 2, 3 en 4 wordt bepaald door
lottrekking.
De wagen van een ploeg die betrekking heeft op punt 1 of 2, maar die zich in een
geval m.b.t. punt 3 of 4, zal vallen onder groep 3 of 4, naargelang het geval.
De regels hierboven vermeld zijn van toepassing op de eerste etappe van een
etappewedstrijd. De volgorde van de ploegleiders voor de volgende etappes wordt
bepaald door het individueel algemeen klassement op tijd.

Uitgezonderd de hierna vermelde nationale artikelen (aangeduid met de letter “N”)
wordt voor onderstaande hoofdstukken verwezen naar de Franse en/of Engelse
versie van het UCI reglement:

Hoofdstuk 15 : UCI WORLDTOUR

Hoofdstuk 16 : UCI PROTEAMS
Nationale toevoeging
N
2.16.060.01

20211101

Rechtspersonen die hun statutaire zetel in Nederland hebben of in Nederland zijn
gevestigd en bij de UCI als professionele continentale ploeg geregistreerd worden of
zijn, dienen lid te worden of te zijn van de KNWU conform het Algemeen Reglement
van de KNWU, artikel B3, vijfde lid.
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Hoofdstuk 17 : UCI CONTINENTALE TEAMS
Uitgezonderd de hierna vermelde nationale artikelen (aangeduid met de letter
N) wordt voor dit hoofdstuk verwezen naar de Franse en/of Engelse versie van
het UCI reglement:
Nationale toevoegingen
N
2.17.050.01

Bankgarantie
Iedere continentale ploeg is verplicht, bij haar eerste aanvraag, een bankgarantie
(abstracte waarborg) samen te stellen ten voordele van de KNWU volgens het model
voorzien in artikel 2.17.013.23.
Deze garantie is - reglementair en volgens hierna besproken bepalingen - bestemd
voor de schulden van het lopende jaar onderschreven door de sponsors en de
financieel verantwoordelijke tegenover de andere licentie houdende leden van de
continentale ploeg (renners, trainers, mecaniciens, ...) voor het functioneren van de
ploeg en als dekking voor eventuele betalingen van geldelijke straffen opgelegd in
overeenstemming met de reglementen van de KNWU en/of de UCI. Voor de
toepassing van de bepalingen betreffende de bankgarantie worden bedrijven, via
welke de licentiehouders hun activiteiten verrichten voor het functioneren van de
continentale ploeg als leden van de continentale ploeg beschouwd.

N
2.17.050.02

N
2.17.050.03

N
2.17.050.04

N
2.17.050.05

20211101

Het bedrag van deze garantie is gelijk aan 1/10de deel van het totale bedrag dat wordt
uitgekeerd door de continentale ploeg aan renners en andere gecontracteerden voor
het functioneren van het team gedurende het jaar waarvoor zij is geregistreerd, met
een minimum hoogte van € 10.000,--.
Indien het bedrag van de contractuele verplichtingen verhoogd wordt nadat de
bankgarantie is gedeponeerd, dan moet de bankgarantie proportioneel worden
aangepast. De continentale ploegen moeten onmiddellijk de KNWU op de hoogte
brengen van deze verhoging, en het bedrag en de reden meedelen.
De bankgarantie moet worden neergelegd en te gelde kunnen worden gemaakt in
Euro’s.

Indien de bankgarantie onvoldoende blijkt te zijn, krijgt de continentale ploeg een
boete van € 1.000,-- tot € 5.000,--. Daarnaast zal de continentale ploeg van
rechtswege worden geschorst als de aanvullende garantie niet wordt opgesteld
binnen een maand na het opleggen van de boete en zo lang als zij daarmee in
gebreke blijft.

De bankgarantie is geldig vanaf 1 januari van het jaar waarvoor de continentale ploeg
zich heeft laten registreren, tot 31 maart van het volgende jaar.

De KNWU is verplicht onmiddellijk beroep te doen op de bankgarantie ten voordele
van schuldeiser(s) als bedoeld in art. 2.17.013.01, 2e alinea, behalve indien de
vordering van deze laatste duidelijk ongefundeerd is. In dat geval kan de schuldeiser
de KNWU verzoeken om zelf een beroep te doen op de garantie ten voordele van de
schuldeiser. De continentale ploeg zal geïnformeerd worden over de vordering en
het inroepen van de bankgarantie.
Titel 2 : WEGWEDSTRIJDEN

149

KNWU REGLEMENTEN
De effectieve betaling aan de begunstigde zal niet gebeuren binnen de maand na de
aanwending van de bankgarantie. Als ondertussen de continentale ploeg zich terecht
zou hebben verzet tegen de storting van de gelden aan de begunstigde, zal de KNWU
het bedrag in kwestie storten op een speciale rekening en zal erover beschikken
volgens het akkoord tussen de partijen of volgens een juridische of arbitraire
beslissing.
N
2.17.050.06

N
2.17.050.07

N
2.17.050.08

N
2.17.050.09

Indien de vordering van de begunstigde het bedrag dat overeenkomt met 1/10de deel
van de contractuele verplichtingen te boven gaat, kan het saldo betaald worden uit de
totale garantie voor zover deze niet uitgeput zou zijn op het einde van zijn
geldigheidsduur.

De KNWU kan een beroep doen op de bankgarantie in geval geldelijke straffen niet
betaald worden, in de mate dat de bankgarantie nog niet is uitgeput op het einde van
zijn geldigheidsduur, in voorkomend geval na toepassing van artikel 2.17.013.06.

De continentale ploeg waarvan de bankgarantie reeds werd aangewend, wordt
automatisch geschorst indien de bankgarantie niet volledig is aangevuld binnen een
maand.

De nationale federatie en de UCI kunnen de bankgarantie geheel of gedeeltelijk
vrijmaken voor zover de continentale ploeg kwijting heeft verkregen van het geheel
van de renners en de andere schuldeisers als bedoeld in art. 2.17.013.01, 2e alinea.

CONTINENTAL TEAM
Ploegen en renners
N
2.17.050.10

De samenstelling van de ploeg bedraagt tenminste 8 en maximaal 16 mannen
Elite/Belofte renners.
Renners deel uitmakend van een continental team dienen een licentie als
beroepsrenner B te hebben.
De ploeg kan, met toestemming van de KNWU, aanvullend een aantal renners
opnemen die gespecialiseerd zijn in andere wielerdisciplines (b.v. baan, veldrijden,
mountain bike) onder voorwaarde dat de betreffende renners voorkwamen in de top
150 plaatsen van het UCI individueel klassement in de discipline waarin zij
gespecialiseerd zijn in de loop van het jaar voorafgaand aan het registratiedatum van
de ploeg bij de KNWU.
De meerderheid van de renners moet jonger dan 28 jaar zijn.
Een renner wordt het alleen toegestaan zich aan te sluiten bij de ploeg door een
contract af te sluiten voor een vaste periode van tenminste 12 maanden.
Buiten de periode van 1 tot en met 25 juni mogen tijdens het kalenderjaar geen
wijzigingen in de renners van de ploeg plaatsvinden.

N
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2.17.050.11

Indien zijn continentale ploeg reeds deelneemt aan een wedstrijd, mag de renner er
niet buiten zijn groep aan deelnemen op straffe van diskwalificatie en een boete van
€ 200,-- tot € 1.000,-Contract

N
2.17.050.12

N
2.17.050.13

N
2.17.050.14

N
2.17.050.15

Het is verplicht om met een renner die tot een continentale ploeg behoort een contract
op te stellen met een bepaalde duur van tenminste 12 maanden of t/m 31 december
van het lopend jaar ([UCI] art.2.17.030). Het mag een contract zijn op parttime basis
(zie artikel N 1.1.038.11).

De rechten en verplichtingen van de renner en de continentale ploeg worden
opgenomen in een schriftelijke overeenkomst, die minstens de bepalingen van het
modelcontract (artikel 2.17.013.22) moet bevatten. In alle gevallen zijn deze
bepalingen van rechtswege van kracht.

Iedere clausule overeengekomen tussen de renner en de financieel verantwoordelijke
die geen rekening houdt met de rechten van de renner, zoals voorzien in het
modelcontract, wordt als nietig beschouwd.

Elk contract tussen een continentale ploeg en een renner moet worden opgemaakt in
minstens 3 originele exemplaren. Eén exemplaar is voor de renner, een ander voor
de continentale ploeg en de derde kopie is voor de KNWU.
Einde van het contract

N
2.17.050.16

N
2.17.050.17

N
2.17.050.18

Bij het aflopen van de voorziene contractduur, is de renner vrij om de continentale
ploeg te verlaten en in dienst te gaan bij een andere ploeg. Ieder systeem van
schadeloosstelling bij transfer is verboden.

De transfer van de renner is niet geldig indien er geen schriftelijk algemeen akkoord
tot stand komt tussen de drie partijen: de renner, zijn huidige financieel
verantwoordelijke en de nieuwe financieel verantwoordelijke en met de toestemming
van de KNWU.

In geen enkel geval is het de renner toegestaan, voor het verstrijken van de voorziene
termijn van het contract met zijn huidige financieel verantwoordelijke - zelfs wanneer
het vroegtijdig verbroken wordt - over te stappen naar een andere ploeg zonder
voorafgaande toestemming van de KNWU.
Ontbinding van een continentale ploeg

N
2.17.050.19

20211101

Een continentale ploeg 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 en de KNWU.
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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Straffen
N
2.17.050.20

N
2.17.050.21

N
2.17.050.22

Indien een continentale ploeg, in haar geheel, niet voldoet of niet meer voldoet aan
de voorwaarden voorzien in dit hoofdstuk, mag ze niet meer deelnemen aan
wielerwedstrijden.

Telkens als een continentale ploeg zich inschrijft voor een wedstrijd of een renner
inschrijft, terwijl ze niet voldoet aan al de voorwaarden van dit hoofdstuk, ofwel uit
hoofde van de continentale ploeg, ofwel uit hoofde van de renner, krijgt ze een boete
van € 1.000,-- per renner. De start zal geweigerd worden aan de renner in overtreding.
In geval van deelname, wordt de renner gediskwalificeerd.

Modelcontract tussen een renner en een UCI continentale ploeg

Tussen de ondertekenaars,
(naam en adres van de financieel verantwoordelijke)
financieel verantwoordelijke van de continentale ploeg (naam van continentale ploeg),
aangesloten bij de KNWU en waarvan de belangrijkste sponsors zijn:
1.
(naam en adres), (indien van toepassing, de financieel verantwoordelijke)
2.
(naam en adres)
hierna “de continentale ploeg” genoemd
ENERZIJDS
En : (naam en adres van de renner)
geboren te
op
van .......................................... nationaliteit
houder van een licentie afgeleverd door
hierna “de renner” genoemd
ANDERZIJDS
vooropgesteld dat:
de continentale ploeg een wielerploeg heeft opgericht, die onder de leiding
van de heer .. (naam van de team manager) deelneemt aan wielerwedstrijden
die vallen onder de reglementen van de KNWU en/of de UCI;
de renner wenst deel uit te maken van de continentale ploeg (naam van de
continentale ploeg);
de beide partijen kennis genomen hebben van, en zich geheel onderwerpen
aan de statuten en de reglementen van de KNWU en de UCI.
Dit alles vooropgesteld, wordt er als volgt overeengekomen:

ARTIKEL 1 - Indiensttreding
20211101
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De continentale ploeg en de renner komen overeen dat de renner tot de continentale
ploeg behoort en aan wedstrijden zal deelnemen waar de continentale ploeg voor
inschrijft.

ARTIKEL 2 - Duur
Het huidige contract wordt afgesloten voor de duur van . . . . . (tenminste 12 maanden),
treedt in werking op . . . . . en loopt af op . . . . .

ARTIKEL 3 - Verlenging
Indien na afloop van de oorspronkelijke termijn het contract stilzwijgend wordt
gecontinueerd, wordt het geacht op de oude voorwaarden te zijn verlengd voor een
periode van telkens 12 maanden.

ARTIKEL 4 - Betalen van de vergoeding
Bij niet-betaling van de verschuldigde vergoeding op de vervaldagen, heeft de renner
ten volle en zonder een ingebrekestelling, recht op volgende toeslagen:
a) een verhoging met 5% voor elke 5 werkdagen vertraging vanaf de 4e dag,
b) daarna, een verhoging met 1% voor elke werkdag.
Het totaal van de toeslagen mag de helft van het verschuldigde bedrag niet
overschrijden.
Bij niet-betaling in natura op de afgesproken tijdstippen heeft de renner zonder
ingebrekestelling recht op de waarde in geld, vermeerderd zoals beschreven in
bovenstaande alinea.

ARTIKEL 5 - Premies en prijzen
De renner heeft recht op de premies en de prijzen, gewonnen tijdens
wielerwedstrijden waaraan hij heeft deelgenomen voor zijn continentale ploeg,
overeenkomstig de reglementen van de KNWU en/of de UCI.
De premies en prijzen zullen zo snel mogelijk uitbetaald worden, maar ten laatste de
laatste werkdag van de maand die volgt op de wedstrijd tijdens welke de premies en
de prijzen werden verkregen.

ARTIKEL 6 - Diverse verplichtingen

20211101

1.

De ploeg zorgt ervoor dat voor de renner een ziektekostenverzekering zal
gelden;

2.

Ploeg en renner zijn gehouden de UCI- en KNWU-reglementen na te leven;

3.

Bij een nationale selectie moet de continentale ploeg zijn renner laten
deelnemen aan de wedstrijden en het voorbereidend programma van de
KNWU. De continentale ploeg geeft aan de KNWU de toestemming om, alleen
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op sportief vlak de renner instructies te geven die zij nodig acht in het kader
van en voor de duur van de selectie.
4.

....................

5.

enz.

In geen van bovengenoemde gevallen, wordt het contract geschorst.

ARTIKEL 7 - Transfers
Bij de afloop van het huidig contract is de renner volkomen vrij de continentale ploeg
te verlaten en een contract met een andere partij af te sluiten, zonder afbreuk te doen
aan de reglementaire voorschriften van de KNWU.

ARTIKEL 8 - Einde van het contract
Na afloop van de termijn eindigt het contract van rechtswege zonder dat opzegging
noodzakelijk is. Tussentijdse beëindiging van het contract is niet mogelijk, behoudens
met wederzijdse toestemming en op grond van dringende redenen.

ARTIKEL 9 - Tegenakte
Alle clausules, die door de beide partijen zijn overeengekomen, maar in tegenspraak
zouden zijn met het modelcontract tussen een renner en een continentale ploeg en/of
met de reglementen van de KNWU en/of de UCI en op basis van welke de rechten
van de renner zouden worden beperkt, zijn ongeldig.

ARTIKEL 10 - Arbitrage
Alle geschillen tussen de partijen betreffende het huidige contract, zullen
onderworpen worden aan een arbitrage, met uitsluiting van de rechtbanken, volgens
de reglementen van de federatie die de licentie van de renner heeft afgeleverd of bij
gebrek hieraan, de wetgeving waaronder het huidig contract valt.

Opgemaakt in drievoud te

op

De renner
De financieel verantwoordelijke, vertegenwoordigend de UCI continentale ploeg

UCI Vrouwen team
Ploegen en rensters
N
2.17.050.23
20211101

De samenstelling van de ploeg bedraagt tenminste 6 en maximaal 14 Elite/Belofte
vrouwen.
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Rensters deel uitmakend van een UCI Vrouwen Team dienen een licentie als
beroepsrenner B te hebben.
De ploeg kan, met toestemming van de KNWU, aanvullend een aantal rensters
opnemen die gespecialiseerd zijn in andere wielerdisciplines (b.v. baan, veldrijden,
mountain bike) onder voorwaarde dat de betreffende rensters voorkwamen in de top
100 plaatsen van het UCI individueel klassement in de discipline waarin zij
gespecialiseerd zijn in de loop van het jaar voorafgaand aan het registratiedatum van
de ploeg bij de KNWU.
Een renster wordt het alleen toegestaan zich aan te sluiten bij de ploeg door een
contract af te sluiten voor een vaste periode van tenminste 12 maanden.
Buiten de periode van 1 tot en met 25 juni mogen tijdens het kalenderjaar geen
wijzigingen in de rensters van de ploeg plaatsvinden.
N
2.18.050.24

Indien haar vrouwen ploeg reeds deelneemt aan een wedstrijd, mag de renster er niet
buiten haar ploeg aan deelnemen op straffe van diskwalificatie en een boete van €
200,-- tot € 1.000,-Contract

N
2.17.050.25

N
2.17.050.26

N
2.17.050.27

N
2.17.050.28

Het is verplicht om met een renster die tot een vrouwen ploeg behoort een contract
op te stellen met een bepaalde duur van tenminste 12 maanden of t/m 31 december
van het lopend jaar ([UCI] art.2.17.030). Het mag een contract zijn op parttime basis
(zie artikel N 1.1.038.11).

De rechten en verplichtingen van de renster en de vrouwen ploeg worden opgenomen
in een schriftelijke overeenkomst, die minstens de bepalingen van het modelcontract
moet bevatten. In alle gevallen zijn deze bepalingen van rechtswege van kracht.

Iedere clausule overeengekomen tussen de renster en de financieel
verantwoordelijke die geen rekening houdt met de rechten van de renster, zoals
voorzien in het modelcontract, wordt als nietig beschouwd.

Elk contract tussen een vrouwen ploeg en een renster moet worden opgemaakt in
minstens 3 originele exemplaren. Eén exemplaar is voor de renster, een ander voor
de vrouwen ploeg en de derde kopie is voor de KNWU.
Einde van het contract

N
2.17.050.29

N
2.17.050.30

Bij het aflopen van de voorziene contractduur, is de renster vrij om de vrouwen ploeg
te verlaten en in dienst te gaan bij een andere ploeg.
Ieder systeem van schadeloosstelling bij transfer is verboden.

De transfer van de renster is niet geldig indien er geen schriftelijk algemeen akkoord
tot stand komt tussen de drie partijen: de renster, haar huidige financieel
verantwoordelijke en de nieuwe financieel verantwoordelijke en met de toestemming
van de KNWU.

N
20211101
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2.17.050.31

In geen enkel geval is het de renster toegestaan, voor het verstrijken van de voorziene
termijn van het contract met zijn huidige financieel verantwoordelijke - zelfs wanneer
het vroegtijdig verbroken wordt - over te stappen naar een andere ploeg zonder
voorafgaande toestemming van de KNWU.
Ontbinding van een vrouwen ploeg

N
2.17.050.32

Een vrouwen ploeg 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 rensters, de andere ploegleden en de KNWU.
Vanaf deze kennisgeving zijn de rensters 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.
Straffen

N
2.17.050.33

N
2.17.050.34

N
2.17.050.35

Indien een vrouwen ploeg, in haar geheel, niet voldoet of niet meer voldoet aan de
voorwaarden voorzien in dit hoofdstuk, mag ze niet meer deelnemen aan
wielerwedstrijden.

Telkens als een vrouwen ploeg zich inschrijft voor een wedstrijd of een renster
inschrijft, terwijl ze niet voldoet aan al de voorwaarden van dit hoofdstuk, ofwel uit
hoofde van de vrouwen ploeg, ofwel uit hoofde van de renster, krijgt ze een boete van
€ 1.000,-- per renster. De start zal geweigerd worden aan de renster in overtreding.
In geval van deelname, wordt de renster gediskwalificeerd.

Modelcontract tussen een renster en een UCI vrouwen ploeg

Tussen de ondertekenaars,
(naam en adres van de financieel verantwoordelijke)
financieel verantwoordelijke van de vrouwen ploeg (naam van vrouwen ploeg),
aangesloten bij de KNWU en waarvan de belangrijkste sponsors zijn:
1.
(naam en adres), (indien van toepassing, de financieel verantwoordelijke)
2.
(naam en adres)
hierna “de vrouwen ploeg” genoemd
ENERZIJDS
En : (naam en adres van de renner)
geboren te
op
van .......................................... nationaliteit
houder van een licentie afgeleverd door
hierna “de renner” genoemd
ANDERZIJDS
20211101
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vooropgesteld dat:
de vrouwen ploeg een wielerploeg heeft opgericht, die onder de leiding van
dhr/mevr .... (naam van de team manager) deelneemt aan wielerwedstrijden
die vallen onder de reglementen van de KNWU en/of de UCI;
de renner wenst deel uit te maken van de vrouwen ploeg (naam van de
vrouwen ploeg);
de beide partijen kennis genomen hebben van, en zich geheel onderwerpen
aan de statuten en de reglementen van de KNWU en de UCI.
Dit alles vooropgesteld, wordt er als volgt overeengekomen:

ARTIKEL 1 - Indiensttreding
De vrouwen ploeg en de renster komen overeen dat de renster tot de vrouwen ploeg
behoort en aan wedstrijden zal deelnemen waar de vrouwen ploeg voor inschrijft.

ARTIKEL 2 - Duur
Het huidige contract wordt afgesloten voor de duur van . . . . . (tenminste 12 maanden),
treedt in werking op . . . . . en loopt af op . . . . .

ARTIKEL 3 - Verlenging
Indien na afloop van de oorspronkelijke termijn het contract stilzwijgend wordt
gecontinueerd, wordt het geacht op de oude voorwaarden te zijn verlengd voor een
periode van telkens 12 maanden.

ARTIKEL 4 - Betalen van de vergoeding
Bij niet-betaling van de verschuldigde vergoeding op de vervaldagen, heeft de renster
ten volle en zonder een ingebrekestelling, recht op volgende toeslagen:
a) een verhoging met 5% voor elke 5 werkdagen vertraging vanaf de 4e dag,
b) daarna, een verhoging met 1% voor elke werkdag.
Het totaal van de toeslagen mag de helft van het verschuldigde bedrag niet
overschrijden.
Bij niet-betaling in natura op de afgesproken tijdstippen heeft de renster zonder
ingebrekestelling recht op de waarde in geld, vermeerderd zoals beschreven in
bovenstaande alinea.

ARTIKEL 5 - Premies en prijzen
De renster heeft recht op de premies en de prijzen, gewonnen tijdens
wielerwedstrijden waaraan zij heeft deelgenomen voor haar vrouwen ploeg,
overeenkomstig de reglementen van de KNWU en/of de UCI.
De premies en prijzen zullen zo snel mogelijk uitbetaald worden, maar ten laatste de
laatste werkdag van de maand die volgt op de wedstrijd tijdens welke de premies en
de prijzen werden verkregen.
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ARTIKEL 6 - Diverse verplichtingen
1.

De ploeg zorgt ervoor dat voor de renster een ziektekostenverzekering zal
gelden;

2.

Ploeg en renner zijn gehouden de UCI- en KNWU-reglementen na te leven;

3.

Bij een nationale selectie moet de vrouwen ploeg zijn renster laten deelnemen
aan de wedstrijden en het voorbereidend programma van de KNWU. De
vrouwen ploeg geeft aan de KNWU de toestemming om, alleen op sportief
vlak de renster instructies te geven die zij nodig acht in het kader van en voor
de duur van de selectie.

4.

....................

5.

enz.

In geen van bovengenoemde gevallen, wordt het contract geschorst.

ARTIKEL 7 - Transfers
Bij de afloop van het huidig contract is de renster volkomen vrij de vrouwen ploeg te
verlaten en een contract met een andere partij af te sluiten, zonder afbreuk te doen
aan de reglementaire voorschriften van de KNWU.

ARTIKEL 8 - Einde van het contract
Na afloop van de termijn eindigt het contract van rechtswege zonder dat opzegging
noodzakelijk is. Tussentijdse beëindiging van het contract is niet mogelijk, behoudens
met wederzijdse toestemming en op grond van dringende redenen.

ARTIKEL 9 - Tegenakte
Alle clausules, die door de beide partijen zijn overeengekomen, maar in tegenspraak
zouden zijn met het modelcontract tussen een renster en een vrouwen ploeg en/of
met de reglementen van de KNWU en/of de UCI en op basis van welke de rechten
van de renster zouden worden beperkt, zijn ongeldig.

ARTIKEL 10 - Arbitrage
Alle geschillen tussen de partijen betreffende het huidige contract, zullen
onderworpen worden aan een arbitrage, met uitsluiting van de rechtbanken, volgens
de reglementen van de federatie die de licentie van de renner heeft afgeleverd of bij
gebrek hieraan, de wetgeving waaronder het huidig contract valt.
Opgemaakt in drievoud te

op

De renster
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De financieel verantwoordelijke, vertegenwoordigend de UCI vrouwen ploeg
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Hoofdstuk 18 : UCI ProSeries Elite Mannen
(hoofdstuk ingevoerd per 01.01.20)

2.18.001

De UCI ProSeries is een serie van wegwedstrijden waarin UCI geregistreerde teams
en nationale teams kunnen deelnemen.

2.18.002

De UCI is de exclusieve eigenaar van de formule, merk, logo en alle andere
elementen gerelateerd aan de UCI ProSeries.

§1

UCI ProSeries wedstrijden

2.18.003

UCI ProSeries wedstrijden zijn geregistreerd op de UCI ProSeries kalender – en zijn
een integraal onderdeel van de Internationale kalender – door het UCI Management
Comité.

2.18.004

Evenementen die zich aanmelden voor registratie op de UCI ProSeries-kalender
moeten voldoen aan de registratieprocedure beschreven in dit hoofdstuk.

2.18.005

Een aanvraag tot inschrijving houdt in dat de aanvrager de regels en voorwaarden
accepteert die de UCI ProSeries en het algemene UCI-reglement.

§2
2.18.006

UCI ProSeries kalender

Criteria voor het samenstellen van de kalender
The UCI ProSeries kalender wordt jaarlijks opgesteld door het UCI Management
Comité op basis van de volgende criteria die gelden vanaf seizoen 2021:
Aantal wedstrijddagen op de UCI ProSeries Kalender
Er mogen niet meer dan 190 wedstrijddagen zijn op de UCI ProSeries kalender.
Aantal wedstrijddagen per continent
Het aantal wedstrijddagen per continent mag niet meer bedragen dan 15% van het
totale aantal wedstrijddagen op het continent op de internationale wegkalender (ME
en MU evenementen.
Een continent waarvan het totale aantal wedstrijddagen in de UCI ProSeries de
voornoemde limiet overschrijdt is niet toegestaan om extra evenementen te
registreren op de UCI ProSeries-kalender.
Aantal wedstrijddagen per land
Het aantal wedstrijddagen per land mag nuet meer bedragen dan 15% van het totale
aantal wedstrijddagen in het land op de wegkalender (ME en MU evenementen) met
een absoluut maximum van 10 eendaagse evenementen en 3 etappe wedstrijden.
Een land waarvan het totale aantal wedstrijddagen op de UCI ProSeries de
voornoemde limiet overschrijdt is niet toegestaan om extra evenementen te
registreren op de UCI ProSeries Kalender.
Consistentie van de kalender
Een nieuwe gebeurtenis wordt niet geaccepteerd op de kalender als deze met meer
dan drie andere UCI ProSeries- of UCI WorldTour-evenementen samenvalt.
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UCI ProSeries-evenementen mogen voor het einde van het seizoen niet op de
kalender worden geplaatst, zoals gedefinieerd in artikel 2.1.001 en 15 januari van het
volgende jaar.

2.18.007

Geschiktheidscriteria voor evenementen op de UCI ProSeries-kalender
De volgende selectiecriteria zullen door het UCI Management Comité in aanmerking
worden genomen bij: het accepteren of weigeren van een aanvraag tot inschrijving;
een inschrijving intrekken; een registratie indienen met inachtneming van de
voorwaarden en / of maatregelen die passend worden geacht; of het verkorten van
de duur van een evenement:
1.

het sportieve niveau volgens de startlijsten van de twee edities
voorafgaand aan de aanmeldingsaanvraag met minimaal de volgende
deelniveaus:

Evenementen in Europa
Minimum aantal UCI WorldTeams
en UCI ProTeams aan de start van
het betreffende jaar
Minimum aantal of UCI
WorldTeams aan de start van het
betreffende jaar
Evenementen buiten Europa
Minimum aantal UCI WorldTeams
en UCI ProTeams aan de start van
het betreffende jaar
Minimum aantal UCI WorldTeams
aan de start van het betreffende
jaar

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
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2019

2020

2021

2022 en
volgend

10

11

12

13

-

3

3

4

6

6

8

10

-

-

1

3

het format, de structuur en de aard van het evenement, wat bijdraagt
aan het imago van de elite-evenementen van UCI ProSeries;
de sportieve ambitie en samenhang van het evenement binnen de UCI
ProSeries kalender;
de kwaliteit van de organisatie van het evenement, met name wat
betreft de veiligheid van de renners, wedstrijdvolgers en toeschouwers;
de technische kwaliteit van tv-productie en naleving van de UCI tvproductiegids;
live internationale tv-uitzendingen van het evenement in ten minste tien
landen en live tv-uitzendingen van het evenement in het land van de
organisator;
respect voor UCI-reglementen en andere toepasselijke reglementen;
respect voor de organisatiegidsen, specificaties of richtlijnen
gepubliceerd door de UCI;
naleving van contractuele, wettelijke en regelgevende verplichtingen;
respect voor de financiële verplichtingen gepubliceerd door de UCI;
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11.
12.
13.

het ontbreken van pogingen om verplichtingen te schenden of te
omzeilen;
respect voor sportethiek;
het ontbreken van enig ander element dat het imago van de UCI
ProSeries, de UCI of de wielersport in het algemeen kan schaden.

De criteria om in aanmerking te komen voor het indienen van een aanvraag tot
inschrijving op de UCI ProSeries-kalende
De criteria om in aanmerking te komen voor het indienen van een aanvraag tot
inschrijving op de UCI ProSeries-kalender zijn hierboven gedefinieerd en kunnen
indien nodig worden aangepast door het UCI Management Comité.
Het UCI Management Comité kan ook rekening houden met erkende feiten.
(tekst gewijzigd per 12.06.20).

2.18.008

Voorafgaand aan de registratie op de UCI ProSeries-kalender
De entiteit die een registratie aanvraagt voor een evenement op de UCI ProSerieskalender moet de eigenaar zijn van een UCI WorldTour-, UCI ProSeries- of Klasse 1evenement dat wordt gehouden in het jaar voorafgaand aan het eerste registratiejaar.
Het UCI Management Comité kan vrijstelling van deze regel verlenen na ontvangst
van een met redenen omkleed verzoek en als erkenning van strategisch belang voor
de ontwikkeling van de wielersport.

2.18.009

Het feit dat registratie wordt aangevraagd op de UCI ProSeries-kalender betekent dat
de evenementeigenaar zich aan de UCI-regels onderwerpt vanaf de levering van de
aanvraag tot het einde van de registratieperiode.
De evenementeigenaar is volledig aansprakelijk voor zijn evenement met betrekking
tot het UCI-reglement en tegenover de UCI.

2.18.010

Registratie wordt verleend voor een specifiek evenement. Registratie heeft geen
invloed op het eigendomsrecht van de evenementeigenaar, onverminderd de
verplichtingen die voortvloeien uit de UCI-voorschriften.

2.18.011

De aanvrager dient zijn registratieaanvraag in door het registratiedossier in te vullen
dat jaarlijks wordt opgesteld door het UCI Management Comité, inclusief alle
informatie en andere documenten zoals vereist door het UCI Management Comité.

2.18.012

De deadline voor het indienen van de inschrijvingsaanvraag is 1 juli.

2.18.013

Het UCI Management Comité is niet verplicht om aanvragen die na de deadline aan
de UCI zijn verzonden, te onderzoeken.

2.18.014

20211101

Registratie op de UCI ProSeries kalender
Het UCI Management Comité onderzoekt een aanvraag tot inschrijving op basis van
een registratiedossier dat de volgende elementen bevat:
1.
Het aanmeldingsformulier en diverse bijlagen;
2.
Het advies van de UCI en / of elke entiteit die verantwoordelijk is voor
het onderzoeken van aanvragen;
3.
Elk ander document of andere informatie die nodig is om de aanvraag
door de UCI, UCI Management Comité of enige andere entiteit die
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verantwoordelijk is voor het onderzoeken van aanvragen te
beoordelen.
Het UCI Management Comité beslist, naar eigen goeddunken, of aanvullende
documenten en informatie van de aanvrager vereist zijn. Als dit het geval is, stelt het
UCI Management Comité relevante termijnen vast en kan het de aanvrager oproepen
voor een hoorzitting.
2.18.015

Het dossier wordt opgesteld in het Frans of het Engels. Documenten van derden die
in een andere taal zijn geschreven, moeten vergezeld gaan van een vertaling in de
taal van het dossier.
De aanvrager is als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van het
dossier. De aanvrager mag met name niet beweren dat de UCI niet om informatie of
documenten heeft verzocht, of dat haar aandacht niet is gevestigd op tekortkomingen
of andere elementen die negatief kunnen worden beoordeeld wanneer de aanvraag
wordt beoordeeld door het UCI Management Comité.

2.18.016

De UCI moet haar advies of verslag naar het UCI Management Comité sturen voordat
de UCI ProSeries kalender voor het volgende seizoen wordt vastgesteld.
De UCI kan aanvullende adviezen geven als de aanvrager nieuwe elementen aan
haar dossier toevoegt of op een andere manier kennis krijgt van nieuwe elementen.

2.18.017

Met betrekking tot de registratie van evenementen op de UCI ProSeries kalender, zal
het UCI Management Comité beslissingen nemen over toekenning, intrekking en alle
andere maatregelen die in het reglement zijn vastgelegd.
In de regel worden alle beslissingen met betrekking tot inschrijvingsaanvragen op de
UCI ProSeries kalender gelijktijdig afgegeven en zo spoedig mogelijk aan de
aanvragers medegedeeld.
Het UCi Management Comité kan ook op individuele wijze beslissingen nemen over
inschrijvingsaanvragen op de UCI ProSeries kalender of de beoordeling van bepaalde
aanvragen uitstellen indien dit nodig wordt geacht, met name indien aanvullende
documenten vereist zijn van de aanvrager of de UCI.

2.18.018

2.18.019

De beslissingen van het UCI Management Comité over aanvragen tot inschrijving op
de UCI ProSeries kalender zijn definitief en er is geen beroep mogelijk.
Kalendervergoeding
Een jaarlijkse kalendervergoeding voor UCI ProSeries evenementen dient uiterlijk op
1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar van registratie van het evenement
op de bankrekening van de UCI bijgeschreven te zijn.

2.18.020

Het bedrag van de vergoeding wordt vastgesteld door het UCI Management Comité
en gepubliceerd in het document met financiële verplichtingen.

2.18.021

Als de kalendervergoeding niet is bijgeschreven op 1 september, wordt de registratie
op de UCI ProSeries-kalender zonder verdere kennisgeving opgeschort en wordt het
evenement niet gepubliceerd op de internationale UCI-kalender.
Bovendien is een boete van 5.000 CHF verschuldigd, evenals een boete van 100
CHF voor elke dag vertraging.
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Duur van de registratie
2.18.022

2.18.023

De UCI ProSeries kalender bestaat uit cycli van drie seizoenen vanaf de cyclus 2020
/ 2022. Evenementen worden geregistreerd voor één tot drie seizoenen, afhankelijk
van hun deelname aan de lopende cyclus.
Voorwaardelijke registratie
Het UCI Management Comité kan onder bepaalde voorwaarden besluiten om een
evenement op de UCI ProSeries kalender te registreren.
Als de voorwaarden die door het UCI Management Comité zijn bepaald niet worden
gerespecteerd door de organisator, wordt het evenement voor het volgende seizoen
niet geregistreerd op de UCI ProSeries kalender.

2.18.024

2.18.025

2.18.026

2.18.027

2.18.028

De eigenaar van een evenement waarvoor de registratie op de UCI ProSeries
kalender afloopt, kan registratie aanvragen voor een volgende cyclus van drie jaar
door dezelfde procedure te volgen als voor de eerste aanvraag.
Jaarlijkse evaluatie van evenementen
De UCI beoordeelt de UCI ProSeries evenementen in overeenstemming met de
criteria gedefinieerd in artikel 2.18.007. Onverminderd de sancties die zijn vastgelegd
in het UCI Reglement, in het bijzonder Paragraaf 2 van Hoofdstuk 12 van Deel 2, kan
het UCI Management comité de registratie van een evenement van de UCI ProSeries
kalender intrekken in geval van een significante tekortkoming met betrekking tot één
van de criteria gedefinieerd in artikel 2.18.007.
Evaluatie van een evenement aan het einde van de registratie periode
De UCI beoordeelt UCI ProSeries evenementen tijdens de registratieperiode in
overeenstemming met de criteria bepaald in artikel 2.18.007 met het oog op het
vernieuwen van de registratie.
Zodra de evaluatie van een UCI ProSeries evenement is voltooid, ontvangt het UCI
Management Comité een kopie van het definitieve evaluatierapport.
Vervallen van de registratie
De registratie verloopt automatisch aan het einde van de cyclus waarvoor de
registratie was verleend.

2.18.029

Inschrijving in de UCI ProSeries kalender wordt voortijdig beëindigd in de volgende
gevallen:
1.
annulering van de registratie op verzoek van de eigenaar van het
evenement;
2.
annulering van de registratie na een faillissementsverklaring van de
evenementeigenaar, of verplichte liquidatie, ontbinding of opschorting
van activiteiten van de eigenaar of enige andere maatregel die de
mogelijkheid om gratis gebruik te maken van de status van het UCI
ProSeries evenement beëindigt;
3.
Intrekking van de inschrijving van het evenement op de UCI ProSeries
kalender door het UCI Management Comité in overeenstemming met
artikel 2.18.025.

2.18.030

Bij annulering of intrekking van de inschrijving is geen vergoeding verschuldigd.
Eventueel verschuldigde bedragen blijven opeisbaar en worden niet vergoed.
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2.18.031

Eigendom van de rechten en verplichtingen met betrekking tot de registratie
van een evenement op de UCI ProSeries kalender
De eigenaar van het evenement is verantwoordelijk voor het indienen van een
aanvraag om het evenement te registreren op de UCI ProSeries kalender.

2.18.032

Als de evenementeigenaar niet de feitelijke organisator van het evenement is, zal de
evenementeigenaar de UCI informeren en de precieze identiteit van de feitelijke
organisator of een andere tussenpersoon te specificeren in zijn registratieaanvraag.

2.18.033

De evenementeigenaar, de feitelijke organisator en, indien van toepassing, elke
andere tussenpersoon zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die
voortvloeien uit de registratie, inclusief de schulden beschreven in artikel 1.2.032. Een
schriftelijke verbintenis moet bij de licentie aanvraag worden bijgevoegd.

2.18.034

Als de feitelijke organisator van het evenement verandert tijdens de registratie
periode, moet het UCI Management Comité worden geïnformeerd door de
evenementeigenaar.

2.18.035

De evenementeigenaar mag geen directe of indirecte link hebben met een team dat
is geregistreerd bij de UCI. In uitzonderlijke gevallen, die geen afbreuk doen aan de
integriteit of sportieve gelijkheid van het evenement, kan het UCI Management Comité
een afwijking van dit artikel toestaan.

2.18.036

In een document dat bij het registratie aanvraagformulier moet worden gevoegd, moet
de aanvrager bevestigen dat hij (1) geen directe of indirecte links heeft naar een UCIgeregistreerd team en (2) dat eventuele directe of indirecte links (inclusief, waar indien
van toepassing, door tussenkomst van de feitelijke organisator) met een UCIgeregistreerd team bestaat, wordt dit meegedeeld. Het UCI Management Comité
moet deze informatie ontvangen en zal gedurende de registratieperiode worden
bijgewerkt.

2.18.037

In het geval dat er directe of indirecte links zijn zoals beschreven in artikelen 2.18.179
of 2.18.180, zullen het UCI Management Comité en de evenementeigenaar
overleggen en, indien van toepassing, zal het UCI Management Comité een deadline
opleggen aan de evenementeigenaar om de situatie te regelen.

2.18.038

Indien het UCI Management Comité via een andere derde dan de evenementeigenaar
kennis neemt van het bestaan van dergelijke links zoals beschreven in artikelen
2.18.179 en 2.18.180 die niet zijn geautoriseerd door het UCI Management Comité,
zullen de betrokken partijen elk met een boete van 10.000 CHF. Het UCI Management
Comité kan een deadline stellen voor het regelen van de situatie.

2.18.039

Indien de situatie niet wordt geregeld in de zin van of binnen de termijn die is
aangegeven door het UCI Management Comité, of in geval van een geschil over het
bestaan van een verboden link of het bereiken van regularisatie, zal het geschil
worden voorgelegd aan de UCI Disciplinaire Commissie door middel van een
eenvoudig schriftelijk verzoek, hetzij door de voorzitter van het UCI Management
Comité, hetzij door de aanvrager die de eigenaar is van het evenement. Als de
tuchtcommissie van mening is dat er een koppeling is die verboden is door artikelen
2.18.179 of 2.18.180, kan zij de registratie afhankelijk stellen van de naleving van de
voorwaarden en / of maatregelen die passend worden geacht, de duur van de
registratie verkorten of, indien nodig, intrekken, in voorkomend geval na het verlenen
van een periode om alles te regelen.
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2.18.040

Organisatie
De evenementeigenaar moet het evenement elk jaar gedurende de hele duur van de
registratie achtereenvolgens organiseren en alle verplichtingen op zich nemen. De
evenementeigenaar moet zich houden aan de data die zijn vastgelegd in de UCI
ProSeries-kalender, zoals jaarlijks vastgesteld door het UCI Management Comité.

2.18.041

De evenementeigenaar mag het formaat, de afstand of de aard van het evenement
niet wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het UCI
Management Comité.

2.18.042

De evenementeigenaar mag het formaat, de afstand of de aard van het evenement
niet wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het UCI
Management Comité.

2.18.043

De evenementeigenaar zal het evenement organiseren in overeenstemming met de
bestaande gebruikelijke normen zoals opgelegd door de UCI en in overeenstemming
met de organisatiegidsen, richtlijnen en specificaties voor evenement organisatoren.

2.18.044

2.18.045

Financiële transparantie
De evenementeigenaar accepteert het principe van financiële transparantie door het
UCI Management Comité spontaan en volledig te informeren en het alle nuttige
documentatie en informatie te verstrekken in de volgende gevallen:
1.
indien de eigenaar van een evenement financiële moeilijkheden heeft
of verwacht, met inbegrip van, in het bijzonder, het niet betalen van
een schuld op de vervaldag, insolventie of het risico van insolventie, of
belangrijke wijzigingen in de jaarlijkse begroting, het kasstroomplan of
de financiële planning;
2.
indien zich een risico, geschil of andere omstandigheid voordoet die
het financiële evenwicht van de evenementeigenaar, de feitelijke
organisator of enige andere tussenpersoon in gevaar kan brengen;
3.
in geval van niet-nakoming, om welke reden dan ook, van een
verplichting van de evenementeigenaar aan een derde schuldeiser.
Promotie van de UCI ProSeries
De evenementeigenaar zal de UCI ProSeries promoten in het kader van zijn
evenement in overeenstemming met de visuele identiteit van de serie zoals
gedefinieerd door de serie specificaties.

2.18.046

De evenementeigenaar zal het UCI ProSeries-logo gebruiken in overeenstemming
met het grafische charter dat bij de specificaties van de serie is gevoegd en de
voorwaarden en beperkingen op het gebruik van het logo en het merk respecteren.
Elke afwijking van de vereisten van de specificaties moet worden goedgekeurd door
het UCI Management Comité.

2.18.047

De rechten en verplichtingen van alle partijen met betrekking tot de promotie van de
UCI ProSeries worden bepaald door de serie specificaties.

2.18.048

20211101

Controle en sancties
De evenementeigenaar en elke licentiehouder zullen de UCI op eerste verzoek alle
documentatie of informatie verstrekken die nuttig wordt geacht om de naleving van
voorschriften, contracten, specificaties of wetgeving te verifiëren. In geval van
weigering, en onverminderd de toepassing van artikel 2.18.025 of andere gevolgen,
zal de evenementeigenaar en / of een licentiehouder worden bestraft met een boete
variërend van 5.000 CHF tot 10.000 CHF.
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Bijlage A : Minimale criteria voor internationale wegwedstrijden
Internationale kalendar
Elite Vrouwen
wedstrijden
UCI Vrouwen WorldTour

Minimaal vereiste

TV productie
1. Live TV uitzending van minimaal 45 minuten
2. Minimale kwaliteit van het signaal
Wedstrijd Historie
3. Jaar J-1 : UCI ProSeries
4. Jaar J-2 : Class 1
Andere vereisten
5. Minimaal 15 ploegen aan de startt
6. Respect voor de verplichting betreffende de
“UCI” visuele eisen
TV productie
• Live TV of Internet of samenvatting van
minimaal 20 minuten

UCI ProSeries

Wedstrijd historie
Jaar J-1 :
• UCI Vrouwen WorldTour of Klasse 1
of
• Organisator van een UCI WorldTour wedstrijd
Andere vereisten
• Minimaal 15 ploegen aan de start
• Evaluatie van het PCP rapport van Jaar J-1
• Evaluatie van de deelnemers van Jaar J-1
Klasse 1 wedstrijden

TV productie
• Hoogtepunten van minimaal 2 minuten van de
wedstrijd of iedere etappe op zijn minst
uitgezonden op sociale media
Wedstrijd historie
Jaar J-1 :
• Klasse 2
of
• Organisator van minimaal een Mannen Elite UCI
Proseries wedstrijd
Andere vereisten
• Minimaal 15 ploegen aan de start
• Evaluatie van het PCP rapport van Jaar J-1
• Evaluatie van de deelnemers van Jaar J-1

20211101

Titel 2 : WEGWEDSTRIJDEN

167

KNWU REGLEMENTEN
(ingevoerd per: 23.10.19, tekst gewijzigd per 01.11.21)
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Bijlage B : Protocol voor discussies over extreem weer en de
veiligheid van renners tijdens evenementen
Achtergrond
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de UCI, renners (CPA), teams
(AIGCP) en organisatoren (AIOCC) een actieplan overeen in geval van extreem weer
omstandigheden of zorgen of een incident met betrekking tot de veiligheid van de
renner tijdens evenementen.
De groep beschouwde de gezondheid en veiligheid van de renners als de absolute
prioriteit.
Dit document maakt integraal deel uit van het UCI Reglement word toegepast in
overeenstemming met artikel 2.2.029 bis.
Bijeenroeping
De vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van een van de benoemde
vertegenwoordigers (zie de sectie over "Benoeming van vertegenwoordigers"
hieronder) of door de UCI via de President van het college van commissarissen.
Vergadering
De vergadering wordt gehouden in een geschikte omgeving en op een formele
manier. Deelnemers nemen deel aan een constructieve geest en luisteren naar de
mening van anderen terwijl gezond verstand gebruiken, rekening houdend met de
belangen van alle belanghebbenden en behoud van het goede imago van de
wielersport.
De President van het college van commissarissen stelt een beknopte samenvatting
van de vergadering op en stuurt deze samen met het raceverslag naar de UCI.
Problemen
Het protocol behelst de verplichte bijeenroeping van een bijeenkomst van
belanghebbenden (zie de sectie over "Benoeming van vertegenwoordigers"
hieronder) wanneer:

20211101

-

extreme weersomstandigheden worden verwacht voorafgaand aan de start
van een etappe of race. De extreme weersomstandigheden die tot een
dergelijke bijeenkomst kunnen leiden, zijn onder meer:
1.
IJskoude regen;
2.
Ophoping van sneeuw op de weg;
3.
Sterke wind;
4.
Extreme temperaturen;
5.
Slecht zicht;
6.
Luchtverontreiniging.

-

een kwestie met betrekking tot het parkoers of de organisatie van het
evenement of podium vormt een risico voor de veiligheid van de rijders. De
volgende problemen kunnen leiden tot de bijeenroeping:
1.
Gebreken met betrekking tot de veiligheid van het parkoers
(oppervlakken, obstakels, beschermende maatregelen en slagbomen,
bewegwijzering, verlichting, afdalingen, smalle wegen, bruggen, enz.);
2.
Het binnendringen van voertuigen of individuen op de baan;
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3.

4.
5.

Specifieke fouten in de laatste kilometers van een evenement
(wegbreedte, beschermende maatregelen en barrières, laatste
bochten, positionering van fotografen, enz.);
Het niet controleren van toeschouwers (gedrag, crowd management,
rook bommen, enz.);
Gebreken in verband met de verplaatsing van voertuigen in het
wedstrijdkonvooi.

Beslissingen
Afhankelijk van de problemen die zich voordoen, en na bespreking door de
belanghebbenden, kunnen de volgende acties worden besloten voor de komende
evenementen of etappe:
1.
Geen actie;
2.
Verandering van de locatie of het tijdstip van de start of finish;
3.
Verandering van het parkoers of neutralisatie van een deel van de
etappe / race;
4.
Versterken van veiligheidsvoorzieningen voor het parkoers door de
organisatie;
5.
Elke andere corrigerende maatregel of actie die door de
belanghebbenden in naleving van het UCI Reglement;
6.
Annulering van de etappe / wedstrijd
Als de belanghebbenden aan het einde van de vergadering geen overeenstemming
kunnen bereiken, kan de organisator in overeenstemming met de voorzitter van het
college van commissarissen, beslissen welke acties genomen gaan worden.
Voor zover mogelijk en behoudens de wetgeving die van toepassing is in het land
waar het evenement wordt gehouden, zullen beslissingen worden genomen of
bevestigd in de ochtend voor de start van de wedstrijd (of relevante etappe) en in alle
gevallen voor de start.
Benoeming van vertegenwoordigers
De bijeenkomst van belanghebbenden heeft de volgende deelnemers:
voorzitter van het college van commissarissen,
Vertegenwoordiger van de organisator:
Koersdirecteur of vertegenwoordiger aangewezen door de Koers
Directeur;
Wedstrijd Dokter;
Hoofd veiligheid.
Teamvertegenwoordiger benoemd door de AIGCP van de
sportdirecteuren betrokken bij het evenement (1);
door de CPA aangewezen vertegenwoordiger van de renners (2);
UCI-vertegenwoordiger indien deze het evenement bijwoont
(1)

De door de AIGCP aangewezen vertegenwoordiger van de teams zal zich bekend maken
bij de Voorzitter van het college van commissarissen van het evenement, uiterlijk bij de start
van de ploegleidersvergadering. Als de vertegenwoordiger van een team niet is aangewezen
door de AIGCP, zal deze vertegenwoordiger benoemd worden tijdens de
ploegleidersvergadering.
(2) De door de CPA aangewezen vertegenwoordiger van de renners maakt zich bekend bij de
Voorzitter van het college van commissarissen van het evenement, uiterlijk bij de start van de
ploegleidersvergadering. Als een vertegenwoordiger van een renner niet door de CPA is
aangewezen, zal deze vertegenwoordiger benoemd worden door de voorzitter van het college
van commissarissen (met toestemming van de renner)

Vertegenwoordigers van renners en teams moeten gedurende het evenement
aanwezig, en in staat zijn om de vergadering persoonlijk bij te wonen.
20211101
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Vertegenwoordigers handelen in het collectieve belang van de partijen die zij
vertegenwoordigen; en alvorens de vertegenwoordigers een standpunt innemen,
zullen zij een voldoende aantal partijen raadplegen wie zij vertegenwoordigen en die
mogelijk tegengestelde meningen of belangen hebben.
Ze zullen aanbevelingen, adviezen en voorstellen voorleggen op basis van hun
ervaring.
Verantwoordelijkheden
De hierin voorziene procedures laten de verantwoordelijkheid van de organisator
vastgelegd in artikelen 1.2.032 en 1.2.035 van het UCI Reglement.
(gewijzigd per 03.06.16; 01.01.18; 11.02.20)
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Bijlage C : Reglement voor renners bemiddelaar
Hiervoor wordt verwezen naar de Franse of Engelse versie van het UCI
reglement
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