KWALIFICATIE SYSTEEM WERELDKAMPIOENSCHAPPEN WEG 2019
Het UCI Bestuur beslist ieder jaar over het kwalificatiesysteem
(Versie 16.01.19)

INDIVIDUELE WEGWEDSTRIJDEN
Elite mannen
Het kwalificatiesysteem wordt gebruikt en toegepast in de volgorde van de volgende bepalingen (1-6).
1. Kwalificatie d.m.v. de UCI World Ranking voor landen op 12 Augustus 2018 (200 renners om te
beginnen)
A. De landen 1 t/m 10 mogen 8 renners laten starten (80 renners totaal aan de start)
B. De landen 11 t/m 20 mogen 6 renners laten starten (60 renners totaal aan de start)
C. De landen 21 t/m 30 mogen 4 renners laten starten (40 renners totaal aan de start)
D. De landen 31 t/m 50 mogen 1 renner laten starten (20 renners totaal aan de start)
2. Kwalificatie d.m.v. de UCI individuele ranking *
Landen met een renner gerangschikt 1 tot 200 in de individuele UCI World Ranking op 11 augustus
2019 en nog niet gekwalificeerd zijn na 1 mei zijn mogen 1 renner laten starten.
3. Uittredend kampioenen *
Tenzij het betreffende land 8 renners heeft gekwalificeerd volgens artikel 1, kunnen de uittredende
Elite mannen Olympisch wegkampioen en Elite Continentale wegkampioenen deelnemen aan het
eerste UCI weg wereldwereldkampioenschap nadat zij hun respectievelijke titel hebben gewonnen,
naast het aantal toegewezen aan hun land. Het extra aantal verkregen door de vertrekkende
kampioen mag niet worden gebruikt door een andere renner.
4. Uittredend UCI wereldkampioen *
De uittredende Elite mannen UCI wereld-wegkampioen kan deelnemen aan de eerste UCI
wereldkampioenschap weg nadat hij zijn titel won, naast het quotum dat aan zijn land was
toegewezen. Het extra aantal verkregen door de vertrekkende kampioen mag niet worden gebruikt
door een andere renner.
5. Gastland
Tenzij het land waarin de UCI wereldkampioenschappen weg worden georganiseerd minimaal zes
renners heeft gekwalificeerd volgens de bepalingen 1 tot en met 4, kan het betreffende land 6
renners inschrijven om te starten.
6. Bevestiging van het aantal
De gekwalificeerde landen moeten hun gedeeltelijke of totale gebruik van quota bevestigen voor 20
augustus 2018 door een e-mail te sturen naar road@uci.ch.
Alle niet-bevestigde quota worden geacht door het betreffende land niet te worden gebruikt.
7. Herverdeling systeem
De herverdeling mag alleen plaatsvinden in het geval er minder dan 200 plaatsen zijn volgens
toewijzing en bevestiging zoals beschreven in de artikelen 1, 2, 3, 4 en 5
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Het aantal opnieuw toe te wijzen plaatsen wordt bepaald door aftrek van het aantal toegewezen en
bevestigde plaatsen na toepassing van de bepalingen 1, 2, 3, 4 en 5 op het totaal aantal renners
dat aan een wegwedstrijd mag deelnemen (200 renners beginnen).
Het beschikbare aantal wordt opnieuw toegewezen aan het aantal van 1 plaats per land - aan de
landen die zijn gekwalificeerd door middel van artikel 1. D), dat wil zeggen gerangschikt op 31 tot
50 in de UCI Wereld stand voor landen op 12 augustus 2018 en die die hun hele quota hebben
bevestigd. De herverdeling volgt de volgorde van de landen-ranking en het land die een extra
plaats krijgt via het herverdeling systeem, moet het gebruik van een dergelijke plaats bevestigen.
* Door toepassing van de artikelen 2, 3 en 4 kunnen aantallen boven het maximum aantal van 200
starters worden toegewezen.

Belofte-mannen (U 23)
Het kwalificatiesysteem dat wordt gebruikt en toegepast is de volgorde van de volgende artikelen (18).
1. Kwalificatie d.m.v. de UCI Continentale ranking mannen Beloften (U 23) op 11 augustus 2019
- De eerste 5 landen in de Beloften (U 23) ranking voor landen van de UCI Afrika Tour:
Het land als 1e in de landen ranking mag 5 renners aan de start brengen;
Het land als 2e in de landen ranking mag 4 renners aan de start brengen;
De landen 3 t/m 5 in de landen ranking mogen 3 renners aan de start brengen.
- De eerste 10 landen in de Beloften (U 23) ranking voor landen van de UCI Amerika tour:
De landen 1 t/m 3 in de landen ranking mogen 5 renners aan de start brengen;
De landen 4 t/m 6 in de landen ranking mogen 4 renners aan de start brengen;
De landen 7 t/m 10 in de landen ranking mogen 3 renners aan de start brengen.
- De eerste 7 landen in de Beloften (U 23) ranking voor landen van de UCI Asia tour:
De landen 1 t/m 2 in de landen ranking mogen 5 renners aan de start brengen;
De landen 3 t/m 4 in de landen ranking mogen 4 renners aan de start brengen;
De landen 5 t/m 7 in de landen ranking mogen 3 renners aan de start brengen.
- De eerste 27 landen in de Beloften (U 23) ranking voor landen van de UCI Europa tour:
De landen 1 t/m 15 in de landen ranking mogen 5 renners aan de start brengen;
De landen 16 t/m 20 in de landen ranking mogen 4 renners aan de start brengen;
De landen 21 t/m 27 in de landen ranking mogen 3 renners aan de start brengen.
- De eerste 2 landen in de Beloften (U 23) ranking voor landen van de UCI Oceanië tour:
Het land als 1e in de landen ranking mag 5 renners aan de start brengen;
Het land als 2e in de landen ranking mag 3 renners aan de start brengen;
2. Kwalificatie d.m.v. het UCI continentale Elite mannen individuele klassement op 12 augustus 2018
- De Afrikaanse landen die niet gekwalificeerd zijn volgens artikel 1 met ten minste 1 belofte
gerangschikt onder de eerste 60 in het individuele klassement voor Elite mannen van de Afrika
tour.
- De Amerikaanse landen die niet gekwalificeerd zijn volgens artikel 1 met ten minste 1 belofte
gerangschikt onder de eerste 200 in het individuele klassement voor Elite mannen van de
Amerika tour.
- De Asian landen die niet gekwalificeerd zijn volgens artikel 1 met ten minste 1 belofte
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gerangschikt onder de eerste 150 in het individuele klassement voor Elite mannen van de Asian
tour .
- De Europese landen die niet gekwalificeerd zijn volgens artikel 1 met ten minste 1 belofte
gerangschikt onder de eerste 400 in het individuele klassement voor Elite mannen van de Europa
tour.
- De Oceanië landen die niet gekwalificeerd zijn volgens artikel 1 met ten minste 1 belofte
gerangschikt onder de eerste 20 in het individuele klassement voor Elite mannen van de Oceanië
tour.
3. Kwalificatie d.m.v. de Beloften (U 23) Nations cup eindstand
Een land die is opgenomen in de eindstand van de UCI Nations' Cup U23 in het jaar van de UCI
wereldkampioenschappen weg en die niet is gekwalificeerd via de artikelen 1 en 2 mag met 1
renner te starten.
4. Extra plaatsen
De eerste 5 landen in de eind ranking Nations cup Beloften (U 23) in het jaar van de UCIwereldkampioenschappen mogen 1 extra renner aan de start brengen.
5. Uittredende continentale kampioenen
Tenzij het betreffende land zes renners heeft gekwalificeerd volgens de artikelen 1 en 4, mogen de
uittredende Continentale kampioenen belofte-mannen deelnemen aan de eerste UCIwereldkampioenschap weg na de toekenning van hun titel, naast het aantal dat is toegewezen aan
hun respectievelijke landen. Het extra aantal verkregen door de uittredende kampioen mag niet
worden gebruikt door een andere renner.
6. Uittredend Wereldkampioen
De uittredende Wereldkampioen weg Beloften (U 23) heeft het recht op deelname in de
eerstvolgende UCI Wereld wegkampioenschappen volgend op zijn behaalde titel, in aanvulling op
het aantal dat aan zijn land is toegewezen. Het extra aantal verkregen door de uittredende
kampioen mag niet worden gebruikt door een andere renner.
7. Organiserend land
Tenzij het land waarin de UCI wereldkampioenschappen weg worden georganiseerd minimaal 4
renners heeft gekwalificeerd volgens de artikelen 1 t/m 6, kan het betreffende land 4 renners
inschrijven om te starten.
8. Uitnodigingen
De UCI Commissie wegsport kan beslissen om maximaal 3 niet-gekwalificeerde landen de
mogelijkheid te geven om 1 renner in te voeren om te starten naast het kwalificatiesysteem voor
deze categorie. De geïnteresseerde landen zouden om een uitnodiging moeten vragen door vóór
20 augustus 2018 een e-mail te sturen naar road@uci.ch . De gekozen landen worden individueel
geïnformeerd.

Junior Mannen
1. Kwalificatie d.m.v. de UCI nations Cup ranking Junior-mannen op 11 augustus 2019
- De eerste 10 gerangschikte landen mogen 5 renners aan de start brengen.
- De landen 11 t/m 15 in de ranking mogen 4 renners aan de start brengen.
- De landen 16 t/m 20 in de ranking mogen 3 renners aan de start brengen.
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- Andere landen, niet voorkomend in de ranking, mogen 2 renners aan de start brengen.
2. Uittredende continentale kampioenen
Tenzij het betreffende land zes renners heeft gekwalificeerd volgens artikel 1, mogen de
uittredende Continentale kampioenen Junior-mannen deelnemen aan de eerste UCIwereldkampioenschap weg na de toekenning van hun titel, naast het aantal dat is toegewezen aan
hun respectievelijke landen. Het extra aantal verkregen door de uittredende kampioen mag niet
worden gebruikt door een andere renner.
3. Uittredend Wereldkampioen
De uittredende Wereldkampioen weg Junioren heeft het recht op deelname in de eerstvolgende
UCI Wereld wegkampioenschappen volgend op zijn behaalde titel, in aanvulling op het aantal dat
aan zijn land is toegewezen. Het extra aantal verkregen door de uittredende kampioen mag niet
worden gebruikt door een andere renner.

Elite Vrouwen
1. Kwalificatie d.m.v. de UCI Elite-Vrouwen ranking per land op 11 augustus 2019
- De gerangschikte landen 1 t/m 5 mogen 7 rensters aan de start brengen.
- De landen 6 t/m 15 in de ranking mogen 6 rensters aan de start brengen.
- De landen 16 t/m 20 in de ranking mogen 5 rensters aan de start brengen.
- Andere landen, niet voorkomend in de ranking, mogen 3 rensters aan de start brengen.
2. Uittredende kampioenen
Tenzij het betreffende land 7 rensters heeft gekwalificeerd volgens artikel 1 , kunnen de
uittredende Elite vrouwen Olympisch wegkampioen en Elite Belofte (U23) wegkampioen
deelnemen aan het eerste UCI weg wereld wereldkampioenschap nadat zij hun respectievelijke
titel hebben gewonnen, naast het aantal toegewezen aan hun land. Het extra aantal verkregen
door de vertrekkende kampioen mag niet worden gebruikt door een andere renner.
3. Uittredend Wereldkampioen
De uittredende Wereldkampioen weg Elite-Vrouwen heeft het recht op deelname in de
eerstvolgende UCI Wereld wegkampioenschappen volgend op zijn behaalde titel, in aanvulling op
het aantal dat aan zijn land is toegewezen. Het extra aantal verkregen door de uittredende
kampioen mag niet worden gebruikt door een andere renster.

Junior Vrouwen
1. Kwalificatie d.m.v. de UCI Nations Cup Junior-Vrouwen ranking op 11 augustus 2019
- De gerangschikte landen 1 t/m 5 mogen 5 rensters aan de start brengen.
- Andere landen, niet voorkomend in de ranking, mogen 4 rensters aan de start brengen.
2. Uittredende continentale kampioenen
Tenzij het betreffende land 5 rensters heeft gekwalificeerd volgens artikel 1, kunnen de uittredende
Junior-vrouwen Continentale wegkampioenen deelnemen aan het eerste UCI weg wereld
wereldkampioenschap nadat zij hun respectievelijke titel hebben gewonnen, naast het aantal
toegewezen aan hun land. Het extra aantal verkregen door de vertrekkende kampioen mag niet
worden gebruikt door een andere renner.
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3. Uittredend Wereldkampioen
De uittredende Wereldkampioen weg Junior-Vrouwen heeft het recht op deelname in de
eerstvolgende UCI Wereld wegkampioenschappen volgend op zijn behaalde titel, in aanvulling op
het aantal dat aan zijn land is toegewezen. Het extra aantal verkregen door de uittredende
kampioen mag niet worden gebruikt door een andere renster

INDIVIDUELE TIJDRIT
Alle categorieën
Ieder land mag 2 renners aan de start brengen.
De uittredende UCI individuele Tijdrit wereldkampioen, de individuele Olympische tijdritkampioen en
de individuele Continentale tijdritkampioenen, hebben het recht op deelname in de eerstvolgende UCI
Wereld wegkampioenschappen volgend op zijn behaalde titel (in de categorie waarin zij hun titel
hebben behaald), in aanvulling op het aantal dat aan zijn land is toegewezen. Het extra aantal
verkregen door de uittredende kampioen mag niet worden gebruikt door een andere renner

PLOEGENTIJDRIT – GEMENGDE AFLOSSING
Landen gerangschikt van 1 tot 28 in zowel UCI World Ranking voor landen (Elite mannen en Elite
vrouwen) kunnen een team opstellen om te beginnen samengesteld uit drie mannen en drie vrouwen,
die uit de Elite of Belofte categorieën kunnen komen.
De bevoegde landen moeten hun quotumgebruik vóór 26 augustus 2019 bevestigen door een e-mail
te sturen naar road@uci.ch .
Alle niet-bevestigde quota worden geacht door het betreffende land niet te worden gebruikt.
Uitnodigingen
De UCI weg commissie kan beslissen om maximaal 5 niet-gekwalificeerde landen de kans te geven
om 1 team in te schrijven. De geïnteresseerde landen moeten een uitnodiging aanvragen door vóór 26
augustus 2019 d.m.v. een e-mail te sturen naar road@uci.ch . De gekozen landen worden individueel
geïnformeerd.

Correlatie tabel tussen het aantal renners die elke nationale federatie mag laten starten en het
aantal renners die voor alle afzonderlijke individuele wedstrijden geregistreerd worden.

Aantal toegestane
renners dat mag starten
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Maximum aantal
geregistreerde renners
14
13
11
9
8
7
6
4
2

De originele Franse (UCI) versie is doorslaggevend ingeval van onduidelijkheid.
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