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TITEL 2 : WEGWEDSTRIJDEN 
Reglementswijzigingen welke ingaan per 01.11.2021 

MEMO 
01.10.21  

          
 
 
 
 
Hoofdstuk 1 : KALENDER EN DEELNAME 

 
 
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 

Verplichte 
uitnodiging 

van de beste 
UCI ProTeams (2) 

Resterende wildcards  voor organisatoren 

 
 Grote Ronde’s (3) Overige 

Etappe wedstrijden 
 

19 1 2 5 

18 2 2 5 

17 3 2 5 

16 3 3 6 

 
(1) Voor de toepassing van dit artikel worden ploegen in aanmerking genomen welke 

tijdens het vorige seizoen geregistreerd waren als UCI ProTeam en UCI WorldTeam.  
(2) Uitnodigingen afgewezen door uitgenodigde UCI ProTeams kunnen door de 

organisator worden gebruikt als extra wildcards. 
(3) 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 
 

Verplichte uitnodiging 
van de beste 

UCI ProTeams (2) 

Resterende wildcards  voor 
organisatoren 

19 2 4 
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18 3 4 

17 4 4 

16 4 5 

 
(1) Voor de toepassing van dit artikel worden ploegen in aanmerking genomen welke 

tijdens het vorige seizoen geregistreerd waren als UCI ProTeam en UCI WorldTeam.  
(2) 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 
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)  

 
 
 

Hoofdstuk 3 : EENDAAGSE WEDSTRIJDEN 
 

 
Volgwagens 

2.3.018 De volgorde van de ploegen in de wedstrijd zal als volgt worden bepaald: 
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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 van het 
lopende seizoen; 

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. 

 
* Criterium 1 is niet van toepassing 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) 
 

 
 

Hoofdstuk 6 : ETAPPEWEDSTRIJDEN (N) 

 
 

Ploegauto's 
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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 
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 ploegleiders-
vergadering 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 individule 
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.  
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Binnen elke groep wordt de volgorde van de auto's bepaald door loting tijdens de 
ploegleidersvergadering. 
 
In alle gevallen zal 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) 

 
 
 

Hoofdstuk 10 : UCI-KLASSEMENTEN  
 
 

§ 6 Technische en kwalificerende ranglijsten 
 
  UCI Wereld Ranglijst voor vrouwen UCI Teams -2 jaar en -3 jaar 
2.10.045 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 UCI-
wereldranglijst 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) 
 
 
Gewijzigde artikelen per 01.11.21 
  (voor deze artikelen werd al verwezen naar het internationale reglement) 
 
   

Hoofdstuk 13 : UCI VROUWEN WORLDTOUR 
 

 
2.13.006 
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  2.13.042 
  2.13.042 bis 
  2.13.210 
  2.13.211 
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Bijlage A : Minimale criteria voor internationale wegwedstrijden 
 

Internationale kalendar  Minimaal vereiste  

     

Elite Vrouwen 
wedstrijden  

 

UCI Vrouwen WorldTour  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 

UCI ProSeries  TV productie  

• Live TV of Internet of samenvatting van 

minimaal 20 minuten  

  
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 

klasse 1 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  

  

     (ingevoerd per: 23.10.19, tekst gewijzigd per 01.11.21) 


