TITEL 9: WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
(Versie: 01/01/19)

Hoofdstuk 1: ORGANISATIE VAN WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
9.1.001

Elk jaar zal een Wereld Kampioenschap worden gehouden volgens de resultaten waarvan de titel Wereld
Kampioen wordt verleend aan de winnaars van de wedstrijden die zijn opgenomen in een programma dat is
vastgesteld door het bestuur van de UCI.

9.1.002

In alle wielerdisciplines zijn de Wereld Kampioenschappen het exclusieve eigendom van de UCI.
Alle rechten in relatie daarmee behoren exclusief toe aan de UCI, in het bijzonder aangaande:
het recht om Wereld Kampioenschappen Wielrennen in te stellen en te organiseren
het recht op de benaming “Wereld Kampioenschap” van het wielrennen
uitzendrechten voor radio en TV, reclame- en marketingrechten
het recht op de “regenboog” kleuren
Vervolgens kan de UCI contracten aangaan met een sponsor voor de voertuigenvoorziening of levering van
andere uitrusting voor de Wereld Kampioenschappen. In dat geval kunnen de Nationale Federaties verplicht
worden deze voorzieningen exclusief te gebruiken.

9.1.003

9.1.004

De toewijzing van de titel Wereld Kampioen kan verdeeld worden over verschillende apart georganiseerde
wedstrijden. Het UCI-bestuur bepaalt het aantal en het programma van dergelijke wedstrijden. Elk van deze
wedstrijden wordt “Wereld Kampioenschappen” genoemd, erkend door een speciale aanduiding, vastgesteld
door het UCI bestuur en afhankelijk van de bijzondere specialiteit (“Weg”, “Mountain-Bike”, enz.)
Toewijzing van de organisatie
De UCI vertrouwt de organisatie van Wereld Kampioenschappen toe aan een Nationale Federatie die aangesloten
is bij de UCI of, met overeenstemming van de Nationale Federatie van het land waar het kampioenschap plaats
vindt, aan een andere organisator.

9.1.005

Door het UCI bestuur is een organisatie-handboek ontworpen voor elk Wereld Kampioenschap. Dit wordt
toegezonden aan elke Nationale Federatie die daarom verzoekt.

9.1.006

De aanvraag voor een Wereld Kampioenschap impliceert dat de aanvrager, indien geselecteerd, alle voorwaarden
accepteert uit het organisatie-handboek en zich verplicht de Wereld Kampioenschappen te organiseren in
overeenstemming met al de daarop van toepassing zijnde bepalingen en onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de Nationale Federatie van de aanvrager.

9.1.007

Een Nationale Federatie die de organisatie van een Wereld Kampioenschap aanvraagt draagt deze voor door
middel van een aan de UCI gezonden aangetekende brief. Tezamen met deze brief voorziet de Nationale
Federatie de UCI tevens van alle door het organisatie-handboek vereiste documenten.

9.1.008

De aanvraag moet de UCI bereiken binnen de termijn die in de biedprocedure is uiteengezet.
(Gewijzigd: 1.07.18)

9.1.009

Het UCI bestuur heeft het gezag om de organisatie van de Wereld Kampioenschappen naar eigen inzicht toe te
wijzen wanneer zij de organisator als geschikt beoordeelt.

9.1.010

Indien, na toewijzing van het recht om de Kampioenschappen te organiseren, het UCI bestuur van mening is dat
de voorwaarden zoals gesteld in het organisatie-handboek niet worden nagekomen of dat de voorbereidingen van
de Kampioenschappen in zodanige staat verkeren dat een goede organisatie dan wel voldoende kwaliteit niet
worden gegarandeerd, mag zij op ieder moment een andere organisatie van haar keuze de organisatie van het
Kampioenschap toevertrouwen en alle andere maatregelen nemen die zij nodig acht, zonder enige
aansprakelijkheid voor welke compensatie dan ook, tegenover de organisatoren van wie het recht om te
organiseren is teruggenomen
Programma Kampioenschap
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9.1.011

De datum, de duur en het programma van elk Wereld Kampioenschap worden vastgesteld door het UCI bestuur.
(gewijzigd per 1.10.13: 1.01.16)

9.1.012

De organisator garandeert dat andere evenementen, die niet de sport betreffen, geen invloed hebben op uitstel van
-of verandering in- het sportprogramma als de noodzaak daarvoor ontstaat (neutralisatie, regen, enz.).
Beslissingen dienaan-gaande worden genomen door het college van Commissarissen in overleg met de
organisatie en de UCI.
De Nationale Federatie moet op zodanige wijze zijn georganiseerd dat deze in staat is onmiddellijk alle
betrokken partijen te informeren over elke verandering in het programma.

9.1.013

Over elk uitstel van Wereld Kampioenschappen wordt beslist door het UCI bestuur na overleg met de
organisator.

9.1.014

In het geval van uitstel van de Kampioenschappen, blijven de ingeschreven/gecontracteerde renners verplicht om
deel te nemen, ongeacht welke nieuwe datum of plaats wordt vastgesteld. Renners hebben het volle recht om alle
eerder aangegane verplichtingen, die namens of door hen zijn overeengekomen, te annuleren zonder dat zij
aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige vorm van schade of compensatie.

9.1.015

In het geval van een kort uitstel blijven alle deelnemers, commissarissen en andere betrokken personen op de
locatie aanwezig tenzij anderszins door het UCI bestuur wordt besloten.

9.1.016

9.1.017

Bescherming
Renners die werden ingeschreven en 48 uur voor de start van de wedstrijd(en) niet zijn vervangen in de
specialiteit in kwestie noch, waar van toepassing, hun vervangers, mogen tijdens de twee dagen voorafgaand aan
de start van de wedstrijd(en) waarvoor zij werden ingeschreven, aan geen enkele wielerwedstrijd deelnemen.
Elke inbreuk op deze regel leidt tot een boete van 500 tot 10.000 Sw.Frs.
Gedurende de periode van 11 dagen voorafgaand aan de eerste wedstrijd van Wereld Kampioenschappen tot en
met drie dagen na afloop van de laatste wedstrijd mag binnen een straal van 50 km rondom elke locatie waar dat
kampioenschap wordt gehouden geen wielerwedstrijd, in welke specialiteit dan ook, worden georganiseerd
waarbij prijzen, premies of een andere soort van tegemoetkoming verstrekt wordt als beloning voor de deelname,
tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de UCI.
Elke organisator die deze bepaling overtreedt wordt beboet met Sw.Frs. 10.000,-. Renners die aan een dergelijk
evenement deelnemen worden beboet met Sw.Frs. 500,-- tot Sw.Frs. 10.000,--.

9.1.018

Deelname Nationale Federaties
Elke Nationale Federatie neemt deel aan Wereld Kampioenschappen in de geest van vriendschap en sportiviteit
en draagt bij aan een zo groot mogelijk succes van de Kampioenschappen.

9.1.019

Elke Nationale Federatie die aan Wereld Kampioenschappen deelneemt zorgt er voor dat alle renners en andere
personen die deelnemen of die de delegatie begeleiden (officials, begeleiders, gasten, enz.) worden ingeschreven
bij de UCI, voor de uiterste datum die door deze laatstgenoemde is bepaald.

9.1.020

Elke Nationale Federatie voorziet de organisatie van alle relevante informatie, met name inzake accreditaties,
vervoer en verblijf.

9.1.021

Elke Nationale Federatie benoemt een manager voor elke ploeg waar het mee deelneemt aan de
Kampioenschappen. De manager vertegenwoordigt de ploeg en de Nationale Federatie. Alle contacten met de
ploegen van de Nationale Federaties worden via de manager tot stand gebracht.

9.1.022

In het algemeen werkt iedere Nationale Federatie samen met de organisatie en zal zich inzetten om diens werk
zoveel mogelijk te vergemakkelijken.

9.1.023

2019

Vergaderingen
Voorafgaand aan het begin van de wedstrijden in elke specialiteit initieert de organisator een informatie- en
coördinatie vergadering die wordt bijgewoond door zijn afgevaardigden zowel als door de UCI afgevaardigden,
alle ploegmanagers, commissarissen, de officiële UCI arts en afgevaardigden van de veiligheidsdiensten. Deze
vergadering wordt door een afgevaardigde van de organisatie voorgezeten. Bij Mountain bike is het maximaal 3
afgevaardigden per land toegestaan om aan deze vergadering deel te nemen (inclusief, voor zover noodzakelijk,
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een tolk).
(gewijzigd per 01.01.04)
9.1.024

Bovendien dient de organisator voor de bovengenoemde personen geschikte faciliteiten beschikbaar te maken
voor het houden van andere vergaderingen die zij eventueel willen beleggen om zich te verzekeren van een
vloeiend verloop van de Kampioenschappen.

9.1.024
bis

[vervallen per 1.041.19]

9.1.025

9.1.026

Colleges van Commissarissen
Het College van Commissarissen, bij voorkeur bestaande uit “A” internationale UCI-commissarissen, wordt
samengesteld door het UCI bestuur.
De Nationale Federatie van het land dat geselecteerd wordt om de Kampioenschappen te organiseren stelt
aanvullend, een door de UCI vastgesteld aantal, zodanige internationale Commissarissen aan, als nodig is voor
een succesvolle uitvoering van werkzaamheden voor de wedstrijden.
De taken van de Commissarissen zijn:
1. In ontvangst nemen van alle uitrusting voor identificatie van de renners en deze na controle van de
deelnemerslijst pas
weer uitgeven.
2. Controleren van deelnemerslijsten en licenties voor elke wedstrijd
3. Controleren van de uitrusting (renners en fietsen) van elke deelnemer
4. Voor zover nodig, opmaken van de kwalificatie- of eliminatieritten en vaststellen van de startvolgorde van
ploegen en
renners, onmiddellijk na afloop van de limietencontrole.
5. Vaststellen van de uitslagen.

9.1.027

Tijdens baanwedstrijden moet de toegang tot de ruimte van de Commissarissen beschermd worden en zonder
voorafgaande toestemming mag niemand worden toegelaten.

9.1.028

Tijdens wegwedstrijden houden tenminste drie commissarissen toezicht op de verzorgersplaats(en). Zij zijn
verantwoordelijk voor de orde, controleren ook de gebruikte fietsen en zien er op toe dat de renners geen
onreglementaire verzorging ontvangen.

9.1.029

Het College van Commissarissen heeft het gezag om elke door de omstandigheden vereiste beslissing te nemen
in overeenstemming met de reglementen.
Artikelen 9.1.030 t/m 9.1.040 zijn vervallen.

9.1.041

9.1.042

9.1.043
9.1.044

Uitslag
De officiële uitslag wordt door het College van Commissarissen opgemaakt en vastgelegd in een verslag door de
secretaris van het College van Commissarissen. Dit verslag wordt ondertekend door de secretaris en de President
Commissaris of een andere door hem aangewezen Commissaris.
Aan het eind van de Kampioenschappen vervaardigt de secretaris een stel verslagen waarin alle resultaten en
uitslagen zijn opgenomen. Deze verslagen worden door de President Commissaris ondertekend en toegevoegd
aan zijn rapport, zoals vermeld in artikel 9.1.054.
Officiële huldiging
Voor elke titel van Wereldkampioen wordt een officiële huldiging gehouden.
Binnen 10 minuten na afloop van elke discipline (tenzij anders bepaald en op de juiste manier in een
communiqué vermeld), moeten de Wereldkampioen, of de wereldkampioensploeg van de gemengde
ploegentijdrit alsmede de als tweede en derde geplaatste renners en teams gereed zijn voor de officiële huldiging
die zal worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de President Commissaris.
(Gewijzigd per 1.07.12; 1.01.19)
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9.1.045

Voor de ploegachtervolging, ploegensprint, alsmede de ploegestafette en ploegensprint voor aangepast
wielrennen zullen op het podium de medailles en truien worden uitgereikt aan alle renners van iedere ploeg.
Voor de tandemwedstrijden bij het aangepast wielrennen zullen aan beide renners van iedere op het podium te
huldigen ploeg truien en medailles worden uitgereikt.
(gewijzigd per 1.1.04; 1.10.10; 1.10.12)

9.1.045
Bis

Bij de gemengde ploegentijdrit, zal iedere renner op het podium een medaille ontvangen. Iedere renner van het
gemengde wereldkampioensteam tijdrit wordt beloond met een trui
Verder zal er voor de winnende ploeg van de UCI ploegentijdrit een trofee beschikbaar zijn welke zal worden
uitgereikt aan de ploegleider.
(artikel ingevoerd per 1.07.12; 1.01.19)

9.1.046

De renners verschijnen in wedstrijduitrusting met hun nationale trui aan, maar blootshoofds en zonder hoofdband
of bril, tot zij het officiële huldigingpodium hebben verlaten.

9.1.047

De huldiging wordt exclusief begeleid door:
-

De President van de UCI of een door hem aangewezen lid van het UCI Bestuur en zal de trui(en) uitreiken
aan de winnaar(s) van de Wereldkampioenschappen alsmede de gouden, zilveren en bronzen medailles.
De President van de Nationale Federatie van het organiserende land of een door hem aangewezen persoon
die de boeketten met bloemen overhandigt.
Maximaal zes ronde missen die de trui(en) van de Wereldkampioen(en), de medailles en de bloemen dragen
en aanreiken.

(Gewijzigd per 1.07.12; 1.01.19)
9.1.048

De Nationale vlaggen van de renners of ploegen van de gemengde ploegentijdrit zullen worden gehesen aan
eremasten.
(Gewijzigd per 1.07.12; 1.01.19)

9.1.049

Het Nationale volkslied van de winnaar of de winnaar van de gemengde ploegentijdrit zal worden gespeeld.
(Gewijzigd per 1.07.12; 1.01.19)

9.1.050

Een Wereldkampioen mag zijn kampioenstrui waarop de voorgeschreven reclame van zijn hoofdsponsor is
aangebracht niet eerder dragen dan op de dag volgend op die waarop hij de trui ontvangen heeft.
De wereldkampioen van UCI ploegentijdrit draagt, zoals bepaald, een kenmerkende logo op hun kleding van 1
Januari t/m 31 December van het jaar volgend op het behaalde wereldkampioenschap.
(Gewijzigd per 1.07.12)

9.1.051

Elke inbreuk op de bepalingen van de artikelen 9.1.040 tot en met 9.1.050 hierboven wordt gestraft met een boete
van minimaal CHF 2.000,- tot CHF 10.000,-. Afhankelijk van de omstandigheden waaruit de overtreding
voortkomt mag een hogere boete worden opgelegd.
Indien een renner of een ploeg van een gemengde ploegentijdrit de plaats verliest welke hem of hen recht gaf op
een medaille of trui, moet de medaille, trui, de prijzen en/of trofee binnen een maand vanaf de datum volgens een
formele eis aan de UCI terug worden gestuurd. Zo niet, dan wordt de renner, of ploeg van de gemengde
ploegentijdrit rechtens geschorst tot de medaille en/of trui terug zijn en gesanctioneerd met een boete van CHF
2.000,- tot CHF 50.000,-.
(gewijzigd per 13.08.04; 1.07.12; 1.01.19)

9.1.052

2019

Prijzen
Het UCI bestuur stelt een prijzenschema vast dat aan de renners en ploegen voor de ploegentijdrit wordt
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toegekend.
(Gewijzigd per 1.07.12)

9.1.053

9.1.054

Doping controle
De officiële UCI arts en de dopingcontrole inspecteur garanderen dat de doping controle zal worden uitgevoerd
in overeenstemming met de UCI doping controle reglementen.
Rapportage
Binnen 21 dagen na afloop van de Kampioenschappen voorzien de President Commissaris en de officiële UCI
arts het UCI bestuur van een gedetailleerde rapportage over het verloop en, in ’t bijzonder, bevattende een
beschouwing van de geconstateerde onregelmatigheden, punten die kunnen worden verbeterd en andere
constateringen en bruikbare suggesties.

Hoofdstuk 2: DEELNAME AAN WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
9.2.001

§1 Algemene opmerkingen
De Nationale Federaties selecteren de renners voor deelname aan de Wereld Kampioenschappen.
(Gewijzigd per 1.07.12; 1.01.19)

9.2.002

[Vervalen per 7.12.15]

9.2.003

Nationale Federaties schrijven in bij de UCI via de website.
Nationale federaties die geen internet hebben mogen inschrijven door gebruik van het door de UCI te verstrekken
registratieformulier.
(gewijzigd per 01.01.03; 1.07.12; 1.01.19)

9.2.004

De inschrijvingen van de federatie deelnemers dienen bij de UCI binnen de volgende uiterste data te zijn
ingediend.
● Weg:
Heren Elite wedstrijden: 8 dagen voor de eerste wedstrijd van het kampioenschap
Andere wegwedstrijden: 15 dagen voor de eerste wedstrijd van het kampioenschap
● Veldrijden:
8 dagen voor de eerste wedstrijd van het kampioenschap
● Baan:
10 dagen voor de eerste wedstrijd van het kampioenschap
● Mountain bike: 10 dagen voor de eerste wedstrijd van het kampioenschap
● Fietscross:
10 dagen voor de eerste wedstrijd van het kampioenschap
● Kunstfietsen: 10 dagen voor de eerste wedstrijd van het kampioenschap
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.04; 30.01.09; 1.07.12; 1.01.19)

9.2.005

Behalve in geval van overmacht (force majeur) is een Nationale Federatie, die heeft ingeschreven voor een
Wereld Kampioenschap door inzending van het registratieformulier en niet deelneemt, aansprakelijk voor een
boete van Zw.Frs. 500,- tot Zw. Frs. 2.000,-

9.2.006

Nationale Federaties mogen voor elk van de wedstrijden of competities voor de titel van Wereld Kampioen tot
maximaal twee van de geregistreerde renners vervangen, onder voorwaarde dat de namen van de vervangers ten
laatste op de derde dag voor het begin van de competitie/wedstrijd in kwestie schriftelijk aan de UCI zijn bekend
gemaakt. Bij de baankampioenschappen, 48 uur voor de eerste baanwedstrijd. Bij Mountain bike wedstrijden, 48
uur voor het betreffende evenement.
Bovendien mogen renners die voor een competitie zijn ingeschreven worden opgegeven als degenen die rijden in
een andere competitie van dezelfde discipline onder voorwaarde dat de uiterste datum voor bekendmaking van de
namen van degenen die rijden wordt gerespecteerd.
(gewijzigd per 01.01.04)

9.2.007

2019

Federaties moeten aan het College van Commissarissen ten laatste om 12 uur ’s middags op de dag vóór de
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eerste wedstrijddag van de competitie, de namen van de renners die starten bekendmaken. Voor elke
wegwedstrijd mogen de Federaties wijzigingen opgeven tot ten laatste om 12 uur ’s middags op de dag vóór elke
wedstrijd.
Voor baanwedstrijden wordt iedere te late aanmelding bij het college van commissarissen bestraft met een boete
van Sfr. 2.500,- .
Voor de Elite mannen wegwedstrijd moeten de federaties de namen van de deelnemende renners op z’n laatst
twee dagen vóór de wedstrijd bekendmaken. Zij mogen de namen van twee vervangers toevoegen die als starters
kunnen worden opgegeven tot 17.00 uur op de avond voorafgaand aan de wedstrijd. De vervangers moeten in het
ploegenhotel tot die tijd verblijven, bij gebreke waarvan zij niet kunnen deelnemen.
Een renner die ongeschikt is verklaard als gevolg van een abnormale uitslag van de bloedcontrole kan niet
worden vervangen.
Slechts die renners die de vergadering voor junioren hebben bijgewoond kunnen worden opgegeven als starters
voor mannen en vrouwen junioren op de weg.
(gewijzigd per 1.1.00; 1.01.04; 1.10.10; 1.08.13)
9.2.008

Uitgezonderd in geval van overmacht, is een renner die is aangemeld voor de start maar niet verschijnt
aansprakelijk voor een boete van Zw.Frs. 500,- tot Zw. Frs. 5.000,-. Een blessure of ziekte zal alleen als
overmacht worden erkend wanneer door de officiële UCI arts de renner als ongeschikt om te starten is verklaard.
§2 Selectie van deelnemers per discipline

9.2.009

Algemene voorwaarden
In alle individuele disciplines kan de uittredende Wereld Kampioen als deelnemer worden geplaatst in aanvulling
op het aantal deelnemers dat de Nationale Federatie op dergelijke kampioenschappen mag inschrijven.
Hetzelfde principe is van toepassing voor de olympisch kampioen bij de eerstvolgende olympische spelen of,
ingeval het mountainbike betreft, de eerstvolgende twee wereldkampioenschappen mountainbike.
Voor continentale kampioenschappen is de mogelijkheid gelimiteerd tot het eerste wereldkampioenschap
volgend op de behaalde titel in een continentaal kampioenschap
Op de baan, bij de ploegachtervolging, teamsprint, koppelkoers, omnium, puntenwedstrijd en scratch alsmede bij
het kunstwielrijden mag de uittredende wereld en olympische kampioen deelnemen, ook indien zijn land niet
deelneemt aan het wereldkampioenschap.
De deelname aan de individuele wegwedstrijden wordt echter uitsluitend bepaald door artikel 9.2.010 en 9.2.020.
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.04;1.01.05; 1.10.06; 1.10.10; 8.02.18; 21.06.18)

9.2.010

Individuele wegwedstrijden
Elite Mannen
Het UCI bestuur zal ieder jaar een beslissing nemen betreffende het kwalificatiesysteem.
(gewijzigd per 01.10.02; 01.01.05; 1.03.16)

9.2.011

9.2.012

Een Nationale Federatie mag renners van 19 jaar en ouder inschrijven voor de individuele Elite Heren
Wegwedstrijd. In dat geval mogen deze renners niet deelnemen in de individuele Beloften wegwedstrijd in
datzelfde jaar.
Beloften (Onder 23)
Het UCI bestuur zal ieder jaar een beslissing nemen betreffende het kwalificatiesysteem.
(gewijzigd per 01.10.06; 1.03.16)

9.2.013

2019

Belofte renners die hebben deelgenomen aan de Elite mannen individuele wegwedstrijd tijdens een eerdere WK
mogen niet deelnemen aan de individuele wegwedstrijd voor beloften.
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(gewijzigd per 01.10.06; 1.01.13; 1.01.16)

9.2.014

Junior Heren
Het UCI bestuur zal ieder jaar een beslissing nemen betreffende het kwalificatiesysteem.
(gewijzigd per 26.06.07; 1.10.11; 1.03.16)

9.2.015

Elite Dames
Het UCI bestuur zal ieder jaar een beslissing nemen betreffende het kwalificatiesysteem.
(Gewijzigd per 1.01.10; 5.02.15; 1.03.16)

9.2.016

Junior Dames
Het UCI bestuur zal ieder jaar een beslissing nemen betreffende het kwalificatiesysteem.
(Gewijzigd: 1.03.16)

9.2.017

Individuele Tijdrit op de Weg
Het UCI bestuur zal ieder jaar een beslissing nemen betreffende het kwalificatiesysteem.
(Gewijzigd: 1.03.16)

9.2.018

Een Nationale Federatie is gerechtigd om renners van 19 jaar en ouder in te schrijven voor de Individuele Elite
Heren Tijdrit op de Weg.

9.2.019

Renners zoals aangegeven in artikel 9.2.018 en die deelnemen aan de Individuele Elite Heren Tijdrit op de Weg
mogen niet deelnemen aan de Individuele Onder 23 Tijdrit op de Weg.

9.2.020

Belofte renners die hebben deelgenomen aan de Elite mannen individuele tijdrit op de weg tijdens een eerdere
WK mogen niet de individuele weg tijdrit rijden voor beloften.
(Gewijzigd per 01.10.06; 1.01.15; 1.01.16)

9.2.020
Bis

Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 t/m 25

Ranking voor landen
De ranglijst van landen voor het WK wordt berekend middels de behaalde punten door alle renners van elk land
in de
individuele tijdrit en de wegwedstrijden, gebaseerd op de punten schema zoals gereglementeerd, dat wil zeggen:
Elite
Mannen en Vrouwen
Wegwedstrijd Tijdrit
200
200
150
150
125
125
100
100
85
85
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
5
5

Belofte
Mannen
Wegwedstrijd Tijdrit
125
125
100
100
85
85
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
3
3

Junioren
Mannen en Vrouwen
Wegwedstrijd
Tijdrit
100
100
85
85
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
5
5
1
1

Elite en Beloften
Gemengde ploegentijdrit
200
150
1252
100
85
70
60
50
40
30
5

(Geïntroduceerd per 1.07.15. Gewijzigd: 1.03.16; 13.10.16; 1.01.19)

9.2.021

UCI gemengde Ploegentijdritten
Een nationale federatie heeft het recht om de renners van 19 jaar of ouder in de gemengde ploegentijdrit
met estafette in te schrijven.
Het UCI bestuur zal ieder jaar een beslissing nemen betreffende het kwalificatiesysteem.
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(Artikel geïntroduceerd per 1.07.12; Gewijzigd: 1.10.13; 1.01.15; 1.03.16; 1.01.19)
9.2.021
Bis

Iedere aan de ploegentijdrit deelnemende gemengde ploeg kan inschrijven met 6 rensters en 6 renners, waarvan
er 3 vrouwen en 3 mannen zullen starten. Registratie bij de UCI is mogelijk op de website.
(Artikel geïntroduceerd per 1.07.12; 1.08.13; 1.03.16; 1.01.19)

9.2.022

Baan
De maximum deelname is als volgt:
Discipline

Sprint
Individuele Achtervolging
Ploegen Achtervolging
Km Tijdrit
500 m Tijdrit
Puntenrace
Keirin
TeamSprint
Scratch Race
Omnium
Koppelkoers
I = Ingeschreven, S = Starten

Elite & Junior
Mannen
Per land
I
S
3
2
3
2
5
4
3
2
2
1
3
2
4
3
2
1
2
1
3
2

Elite & Junior
Vrouwen
Per land
I
S
3
2
3
2
5
4
3
2
2
1
3
2
3
2
2
1
2
1
3
2

(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.03; 19.09.06; 26.06.07; 13.06.08; 25.02.13; 14.10.16; 5.03.18)
9.2.023

Het maximum aantal renners gekwalificeerd middels het individuele UCI baan klassement per land aan het eind
van de laatste wedstrijd van de toepasbare wereldbeker wordt aangegeven in de volgende tabel:
Discipline
Elite Heren
Elite Dames
Teamsprint
12 ¹
18 ¹
Sprint
30 ³
30 ³
Keirin
24 ³
24 ³
Ploegachtervolging
18 ¹
18 ¹
Omnium
24 ²
24 ²
Km (500) tijdrit
24 ³
24 ³
Individuele achtervolging
24 ³
24 ³
Scratch
24 ²
24 ²
Puntenkoers
24 ²
24 ²
Koppelkoers
18 ¹
18 ¹
¹· Ploegen
²· De eerste 2/3 quota worden toegewezen via de UCI Track Ranking per land. Laatste 1/3 quotum wordt
toegewezen via
de UCI Individuele Baan ranking aan landen die zich niet hebben gekwalificeerd via de UCI Baan ranking
per land. In het geval van extra kampioenen als bedoeld in de artikelen 9.2.009 en 9.2.027, zal het aantal
landen/renners dat is gekwalificeerd via een UCI-baan ranking worden verminderd om het toepasselijke
maximale aantal niet te overschrijden.
³ Toegewezen via de individuele ranglijst van de UCI Baan ranking. Extra kampioens quota als bedoeld in de artikelen
9.2.009 en 9.2.027 worden toegewezen aan landen.
(gewijzigd per 01.01.02; 01.10.04; 19.09.06; 26.06.07; 13.06.08; 1.10.10; 25.02.13; 10.04.13; 20.06.14;
15.03.16; 21.06.18)

9.2.024

Deelname aan Elite baan competities staat open voor renners van 18 jaar en ouder. Het wordt geregeld door het
kwalificatiesysteem genoemd in artikel 9.2.026 tot en met 9.2.028 hierna.
(gewijzigd per 01.10.04)
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9.2.025

Gekwalificeerde landen voor het wereldkampioenschap moeten zich noodzakelijkerwijze registreren en
presenteren voor minimaal één internationale baan wedstrijd van de UCI kalender in het volgend seizoen.
Het is de landen niet toegestaan renners te registreren voor het wereldkampioenschap zolang niet aan deze
voorwaarde is voldaan.
Voor de ontwikkeling van het baanwielrennen en met een gemotiveerd verzoek, kan de baancommissie beslissen
om dispensatie te verlenen aan deze voorwaarde. Het besluit van de commissie is niet gerechtvaardigd, maar is
definitief en er is geen beroep mogelijk
(gewijzigd per 25.02.13; 1.10.13[ingaande 25.02.14])

9.2.026

In de volgorde van het UCI baanklassement, kwalificeren individuele renners zich voor één plaats voor een
renner om te rijden tot aan het toegestane aantal renners per land, zoals aangegeven in artikel 9.2.022 en tot het
maximum aantal gekwalificeerde renners per discipline zoals aangegeven in artikel 9.2.023.
Voor ploegendisciplines kwalificeren de landen zich in volgorde van het totaal van punten van hun beste renners
in het UCI baanklassement tot het maximum aantal ploegen per discipline ingevolge de tabel in artikel 9.2.023.
Voor wereldkampioenschapswedstrijden welke niet op het programma van de wereldbeker voorkomen, zullen
landen zich kwalificeren volgens de UCI baanklassement voor landen.
(gewijzigd per 01.10.04; 25.02.13; 20.06.14; 15.03.16)

9.2.027

In aanvulling op de renners die gekwalificeerd worden door een UCI baanklassement volgens de toe te kennen
aantallen aangegeven in de artikelen 9.2.022 en 9.2.023, zullen de volgende personen eveneens gekwalificeerd
worden voor de Elite Wereld Kampioenschappen:
de Continentale Kampioenen (Vrouw en Man) in wedstrijden die hun titel behaalden na de laatste Elite
Wereld Kampioenschappen (inclusief voor de Omnium, Puntenrace en Scratch als de renners niet behoren
tot een
reeds gekwalificeerd land)
(gewijzigd per 01.01.03; 01.10.04; 25.02.13; 20.06.14; 1.07.17)

9.2.027bis

Ongeacht de artikelen 9.2.025, 9.2.026 en 9.2.027 is het een land alleen toegestaan een renner in te schrijven in
een specifieke wedstrijd van het wereldkampioenschap wanneer aan de navolgende voorwaarden is voldaan:
Indien van toepassing, een renner of ploeg van zijn nationaliteit moet deelgenomen hebben aan minimaal
één onderdeel tijdens alle wedstrijden van de wereldbeker tijdens het seizoen
Indien van toepassing, het land moet hebben deelgenomen aan dit specifieke onderdeel tijdens de meeste
recente continentale kampioenschappen.
Indien van toepassing, moet het land hebben deelgenomen aan de meest recente Junior Baan
Wereldkampioenschap.
Een renner moet, voor een specifiek individueel onderdeel, minimaal 250 punten behaald hebben in de UCI
baan ranking aan het eind van de laatste wedstrijd van de van toepassing zijnde wereldbeker.
De baancommissie mag dispensatie verlenen in geval aan één of meerdere van deze eisen voor buitengewone
omstandigheden. De dispensatie moet aangevraagd zijn binnen 3 dagen na afloop van de competitie in kwestie.
Opmerking (voor ploegwedstrijden):
Betreffende de uitleg van het getoonde artikel, met een ploeg van zijn nationaliteit wordt bedoeld een nationale
ploeg of een UCI Baan ploeg met het grootste gedeelte van die nationaliteit.
(gewijzigd per 1.01.03; 04.07.03; 01.10.04; 13.06.08; 30.01.09; 25.02.13; 10.04.13; 20.06.14; 15.03.16)

9.2.027ter

Wanneer een renner die voor een individuele wedstrijd gekwalificeerd is, en niet in staat is om de rijden, dan zal
de kwalificatieplaats in de kwalificatie worden overgeheveld naar een reserve van dezelfde nationaliteit en die,
voor het specifieke onderdeel, minimaal 250 punten heeft in de laatste toepasselijke baan ranking na de laatste
wedstrijd van de van toepassing zijnde wereldbeker.
In een wedstrijd waar geen andere renner van dezelfde nationaliteit kan voldoen aan deze voorwaarden, vervalt
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deze plaats terug naar de UCI.
(Ingevoerd: 25.02.13; 10.04.13; 15.03.16)
9.2.028

De Nationale Federatie van de organisator heeft het recht om een ploeg in te schrijven voor elke
ploegendiscipline en een renner voor elke individuele discipline indien het geen renners kan inschrijven op basis
van de kwalificatienormen zoals aangegeven in de artikelen 9.2.026 en 9.2.027. Voor alle duidelijkheid blijven
de voorwaarden van artikel 9.2.027bis toepassing
Voor elke individuele discipline (Vrouwen en Mannen) kan de UCI baancommissie naar eigen inzicht, op
gerechtvaardigd verzoek van de Continentale Federaties, een “wild card” geven aan renners die wegens
verhindering wegens onvoorziene gebeurtenissen zich niet hebben kunnen plaatsen en op voorwaarde dat zij niet
behoren tot een reeds gekwalificeerd land in deze wedstrijd.
(gewijzigd per 1.10.04; 13.06.08; 1.07.17)

9.2.028bis

[Vervallen]

Omnium
9.2.029

Naast de renners welke gekwalificeerd zijn middels het UCI baan klassement, zullen de continentale omnium
kampioenen die hun titel na het laatste omnium wereldkampioenschap hebben behaald en niet behoren tot een
reeds gekwalificeerd land, ook worden gekwalificeerd.
In dit geval zal het aantal landen/renners volgens het UCI baan klassement worden verminderd om het maximum
aantal van 18 renners niet te overschrijden.
Voor Junioren wordt verwezen naar artikel 3.2.247bis.
(gewijzigd per 07.07.06; 13.06.08; 29.03.10; 1.10.10; 25.02.13; 20.06.1415.03.16)

9.2.030

Mountain Bike
De Mountain bike Wereldkampioenschappen omvatten 6 specialiteiten: de Olympische Crosscountry (XCO), de
Marathon Crosscountry (XCM), De ploegen Aflossing (XCR), de individuele Downhill (DHl), 4-cross (4X) en
de cross country afvalling (XCE).
(gewijzigd per 01.01.06; 1.02.12; 1.01.18)

9.2.031

De categorieën aan wie een Wereldkampioentitel wordt toegekend zijn als volgt:
XCO Elite Mannen (23 jaar en ouder)
Beloften Mannen (19 tot en met 22 jaar)
Elite Vrouwen (19 jaar en ouder)
Beloften Vrouwen (19 tot en met 22 jaar)
Junior Mannen (17 en 18 jaar)
Junior Vrouwen (17 en 18 jaar)
XCR Ploeg (17 jaar en ouder)
XCE Mannen (17 jaar en ouder)
Vrouwen (17 jaar en ouder)
XCM Mannen (19 jaar en ouder)
Vrouwen (19 jaar en ouder)
DHl Elite Mannen (19 jaar en ouder)
Elite Vrouwen (19 jaar en ouder)
Junior Mannen (17 en 18 jaar)
Junior Vrouwen (17 en 18 jaar)
4X
Mannen (17 jaar en ouder)
Vrouwen (17 jaar en ouder)

(Gewijzigd per 01.01.06; 1.02.12)
9.2.032

Elk land mag voor de ploegaflossing een enkele ploeg inschrijven.
Elke nationale ploeg is samengesteld uit 1 Elite man, 1 Elite vrouw, 1 Beloften man, 1 Junior man en 1
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Beloftevrouw of Junior-vrouw. De volgende vervangingen zijn echter toegestaan:
- Elite man door Elite vrouw of Beloften man of Junior man of Beloften vrouw of Junior vrouw;
- Elite vrouw door Beloften vrouw of Junior vrouw;
- Beloften man door Elite vrouw of Beloften vrouw of Junior man of Junior vrouw;
- Junior man door Junior vrouw.
Ieder van de geselecteerde renners moet al ingeschreven zijn voor de individuele downhill, 4X of Olympische
cross-country wedstrijden.
(Gewijzigd per 01.01.06; 1.02.12; 1.01.17)
9.2.033

Voor de Mountainbike wereldkampioenschappen ploegenaflossing moet de ploegleider het voorgeschreven
formulier gebruiken om de namen en categorieën van de renners waaruit hun ploeg wordt samengesteld en hun
startvolgorde op te geven aan de president van het college van commissarissen aan het eind van de
ploegleidervergadering die een dag voor de wedstrijd wordt gehouden. Deze startvolgorde mag daarna niet
worden gewijzigd.
De wissel boxen dienen te zijn gesitueerd op basis van de resultaten van de ploeg-estafette voorafgaand aan de
wereld kampioenschappen. De niet geplaatste landen zullen worden bepaald door loting. Het eerste land krijgt
box nr, 1 enz.
(gewijzigd per 01.01.0625.09.08; 1.01.18)

9.2.034

Voor de Elite mannen, Elite vrouwen, Beloften mannen en Junior mannen in XCO wedstrijdevenementen en de
Elite mannen en Junior mannen in DHL wedstrijdevenementen wordt het maximum aantal renners (apart van de
reserves) voor elke ploeg vastgesteld op basis van het klassement per land van het wereldkampioenschap van het
voorgaande jaar, volgens de onderstaande tabel.
Land geklasseerd:
1 tot en met 10 en het gastland
11 tot en met 20
21 tot en met 30
30 of lager
Niet geplaatste landen

Maximum aantal renners aan de start (behalve
reserves)
7
6
5
4
3

Voor de Beloften vrouwen en Junior vrouwen in XCO wedstrijden, Elite vrouwen en Junior vrouwen in DHl
wedstrijden en 4X wedstrijden is het maximum aantal deelnemers per land 7. Het is aan elke federatie toegestaan
in elke categorie twee reserves in te schrijven.
Voor de XCE wedstrijden kunnen alleen renners die staan ingeschreven voor de XCO wedstrijden deelnemen.
(gewijzigd per 01.01.04, 01.01.06; 1.02.12; 1.01.16; 1.01.18)
9.2.035

Iedere nationale federatie kan 6 mannen en 6 vrouwen inschrijven voor het XCM wedstrijdevenement.
Aanvullende voorwaarden op de door de nationale federatie genomineerde 6 mannen en 6 vrouwen. De beste 20
mannen en vrouwen van iedere ronde in de UCI MTB Marathon Series alsmede de beste 50 van het individueel
totaal marathon series klassement verkrijgen een kwalificatie.
Alle renners moeten ingeschreven worden door hun nationale federatie. Alle renners moeten geregistreerd staan
bij hun nationale federatie.
De registratiekosten (inclusief alle belastingen en / of verzekeringsbijdragen) staan vermeld in de UCI Financial
Obligations.
(gewijzigd per 01.01.04, 01.01.06; 01.09.061.02.12; 1.01.18)

9.2.036
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De rangschikking per land voor de Mountainbike Wereldkampioenschappen is berekend door optelling van de
punten behaald door de 3 best geplaatste renners van ieder land. Het systeem van punten toekenning is gebaseerd
op het aantal startende renners in iedere categorie met een maximum van 300. Indien 100 renners starten
ontvangt de winnaar 100 punten terwijl de als 100ste geplaatste renner 1 punt ontvangt. Als sommige starters niet
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voorkomen in de uitslag, ontvangt de als laatste geplaatste renner zijn/haar punten zonder rekening te houden met
de niet in de uitslag voorkomende renners. Voorbeeld: indien 100 renners starten en 80 renners komen voor in
de uitslag, ontvangt de laatste renner 21 punten.
(van kracht per 01.01.04, Gewijzigd: 1.01.18)
9.2.037

De wedstrijdnummers moeten worden afgehaald op het in het kampioenschaps programma opgegeven tijdstip.
Het wedstrijdnummer voor de ploegaflossing wordt gegeven op de ochtend van de wedstrijd na de instructie
welke wordt gegeven door het college van commissarissen aan de ploegleiders tijdens ploegleidervergadering op
de dag voor de wedstrijd.
(van kracht per 01.01.04, gewijzigd per 01.01.06; 25.09.08)

9.2.038

De startvolgorde wordt als volgt bepaald:
XCO Elite Mannen, XCO Elite Vrouwen, XCO Beloften Mannen, XCO Beloften Vrouwen
1. Volgens de laatst gepubliceerde UCI XCO individuele stand.
2. Niet geklasseerde renners: per land bij toerbeurt (*).
Xco Junior Mannen, XCO Junior Vrouwen
1. Volgens de laatst gepubliceerde UCI XCO individuele stand.
2. Niet geklasseerde renners: per land bij toerbeurt (*).
DHI Elite Mannen, DHI Elite Vrouwen
Betreffende de kwalificatieronden en de finale:
1. Volgens de laatst gepubliceerde UCI DHI individuele stand. De beste renner start als laatste
2. Niet geklasseerde renners: per land bij toerbeurt (*).
DHI Junior Mannen, DHI Junior Vrouwen
Betreffende de kwalificatieronden en de finale:
1. Volgens de laatst gepubliceerde UCI DHI individuele stand. De beste renner start als eerste
2. Niet geklasseerde renners: per land bij toerbeurt (*).
Voor alle DHI-evenementen (Elite,Mannen, Elite Vrouwen, Junior Mannen en Junior Vrouwen) moeten renners
in de kwalificatie rijden. Het aantal renners die voor de finale kwalificeren, zijn als volgt:
- Elite Mannen: Top 80 renners uit de kwalificatieronden
- Elite Vrouwen: Top 40 rensters uit de kwalificatieronden
- Junior Mannen: Top 60 renners uit de kwalificatieronden
- Junior Vrouwen: Top 15 rensters uit de kwalificatieronden
In de finale bij de Elite Mannen en Elite Vrouwen zijn de “beschermde renners”:
- Renters in de top 10 Elite Vrouwen en renners in de top 20 Elite Mannen van de eindstand Wereldbeker van
het huidige seizoen.
Als de UCI mountainbike-finale na de UCI-mountainbike wereldkampioenschappen wordt gehouden, zijn
renners gerangschikt in de top 10 Elite Vrouwen en de 20 Elite Mannen van de laatste wereldkampioenschappen
van het huidige seizoen.
Ook “Beschermde renners” moeten starten in de kwalificatieronden om recht te hebben op een finaleplaats.
4x Mannen, 4x Vrouwen (Kwalificatie Ronde)
1. Volgens de laatst gepubliceerde UCI 4X individuele stand. De beste renner start als eerste
2. Niet geklasseerde renners: per land bij toerbeurt (*).
(*) De startvolgorde van de renners binnen de ploeg moet door de nationale federaties bevestigd worden
tegelijk met de renners bevestiging. Beurtelings nemen de landen hun plaats in op basis van het landen
klassement van de betreffende categorie van het meest recente Mountainbike wereldkampioenschap, de
plaats wordt vastgesteld op volgorde voor de volgende renner. De niet geklasseerde landen nemen, op basis
van hetzelfde toerbeurt systeem, de volgende plaatsen in middels een vastgestelde loting.
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(Artikel geïntroduceerd per 01.01.04, gewijzigd per 01.01.06;25.09.08; 1.01.11; 1.05.11; 1.01.18)
9.2.039

[Vervallen per 1.02.12}

9.2.040

De start volgorde in het Wereldkampioenschap Crosscountry marathon zijn als volgt:
-

De regerend XCM Wereldkampioen
De regerend XCO Elite en Belofte Wereldkampioen
De regerend Olympisch Mountainbike kampioen
De eerste 50 in de laatste stand van de laatste UCI MTB marathon serie
De eerste 50 in de laatste stand van de individuele UCI XCO ranking
Overige renners per laatste stand in de UCI MTB marathon series
Vervolgens, de plaatsing in de laatste UCI XCO individuele ranking
Door loting de overige renners

(Gewijzigd per: 01.01.06; 1.02.12; 1.01.18)
9.2.041

De officiële talen van de ploegleidersvergaderingen zijn die van de UCI, namelijk Frans en Engels.
(van kracht per 01.01.04)

9.2.042

Veldrijden
Een wereldkampioenschap wordt georganiseerd voor de categorieën Elite Mannen, Elite Vrouwen, Beloftenmannen, Beloften-vrouwen (17-22 jaar) en Junior Mannen.
(Gewijzigd: 1.01.16)

9.2.043

Het maximum aantal renners per Elite mannen en vrouwen voor een nationale ploeg wordt vastgesteld door de
einduitslag van het UCI veldrit klassement voor landen of de UCI cyclo-cross stand van het voorgaande seizoen:
Land van de 1ste tot de 5de plaats:
9 renners waarvan er 6 starten
Alle andere landen:
8 renners waarvan er 5 starten.
In de andere categorieën is het aantal renners per ploeg beperkt tot 8 waarvan er 5 starten.
(Gewijzigd per 25.09.08; 1.07.18)

9.2.044

De betreffende nationale federaties mogen aanvullend de uittredende wereldkampioenen en de leiders in het
uiteindelijke UCI wereldbeker klassement voor Elite Mannen, Belofte Mannen, Junior Mannen, Elite Vrouwen
en Belofte Vrouwen inschrijven.
(Gewijzigd per 1.07.09;14.10.16)

9.2.045

[Artikel vervallen per 26.06.18]

BMX:
De artikelen 9.2.046 en volgend zijn specifiek voor BMX en zijn terug te vinden:
http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/18/40/48/9-CM-20180701E_English.PDF

TRIAL:
De artikelen 9.2.051 en volgend zijn specifiek voor TRIAL en zijn terug te vinden:
http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/18/40/48/9-CM-20180701E_English.PDF

PARACYCLING
De artikelen 9.2.062 en volgend zijn specifiek voor het aangepast wielrennen zijn terug te
vinden:
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http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/18/40/48/9-CM-20180701E_English.PDF

Hoofdstuk 3: WERELDKAMPIOENSCHAPPEN B
HOOFDSTUK VERVALLEN PER 25-01-2008
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