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TITEL 2 : WEGWEDSTRIJDEN
Reglementswijzigingen welke ingaan per 01.04.2021

Hoofdstuk 2 : ALGEMENE BEPALINGEN
§2
2.2.017

Organisatie

(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 Deze zone zal 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)

§3
2.2.025

Wedstrijd procedures

Houding van de renners
Het is de renners verboden zich zonder voorzorgsmaatregelen te ontdoen van
voedingswaren, etenszakjes, bidons, kleding enz. buiten de afvalzone welke door de
organisator is voorzien op welke plaats ze zich ook op dat moment mogen bevinden.

Ingeval er afval gebieden door de organisatie zijn opgenomen, dan mag De renner
dient zijn afval uitsluitend, op een veilige manier, langs de wegkant te deponeren
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weggooien in dit gebied. De renner mag niets op de weg zelf werpen, maar moet zich
zo dicht mogelijk bij de rand van de weg begeven om het voorwerp zo veilig mogelijk
weg te kunnen 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.
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)

Hoofdstuk 3 : EENDAAGSE WEDSTRIJDEN

2.3.025

Bevoorrading zones aangegeven door de organisator
In eendaagse evenementen of etappes wedstrijden moeten 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.
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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)
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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

Kolom 3
Elite mannen wedstrijden
Klasse 2

Elite mannen wedstrijden
Klasse ProSeries
Klasse 1

Beloften (U23) wedstrijden
Beloften (U23) Nation’s cup
Andere wedstrijden

Elite vrouwen wedstrijden
UCI Vrouwen WorldTour
UCI ProSeries

Andere wedstrijden
Junioren Nation’s Cup
Junioren wedstrijden
Junior mannen Nation’s cup
Junior vrouwen Nation’s cup
Junioren wedstrijden
Junior vrouwen wedstrijden
Nationale wedstrijden
Andere wedstrijden
(N) nationale wdstrijden worden
bestraft volgens Titel 12 N

Para cycling
Paralympische spelen
Wereldkampioenschappen
Wereldbekers

7.

Elite vrouwen wedstrijden
Klasse 1 en Klasse 2

Para cycling
Andere wedstrijden
Onregelmatig gedrag, met name gedrag dat een team of renner een sportvoordeel oplevert of dat gevaarlijk is.

7.9

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

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

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

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

8.

Niet-naleving van instructies, ongepast, gevaarlijk of gewelddadig gedrag; schade aan het milieu of het imago van de sport
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8.3 Gooien van voorwerpen of
afval in een onzorgvuldige of
gevaarlijke manier of op de weg of
bij toeschouwers. Het gooien van
afval buiten de afvalzones

Renner of andere licentiehouder.
200 tot 1.000 * boete en 15 punten
aftrek UCI Ranking

Renner of andere licentiehouder.
100 tot 500 * boete en 10 punten
aftrek UCI Ranking

Renner of andere licentiehouder.
1e overtreding: 50 boete
Volgende overtredingen: 100 boete
en 5 punten aftrek UCI Ranking

Eendaagse wedstrijden, naast de
bepalingen hierboven, Eliminatie of
diskwalificatie

Eendaagse wedstrijden, naast de
bepalingen hierboven, Eliminatie
of diskwalificatie

Eendaagse wedstrijden, naast de
bepalingen hierboven, Eliminatie of
diskwalificatie

Etappewedstrijden, naast de
bepalingen hierboven:
1e overtreding: 30 seconden tijdstraf
2e overtreding: 2 minuten tijdstraf
3e overtreding: eliminatie of
diskwalificatie

Etappewedstrijden, naast de
bepalingen hierboven:
1e overtreding: 30 seconden
tijdstraf
2e overtreding: 2 minuten tijdstraf
3e overtreding: eliminatie of
diskwalificatie

Etappewedstrijden, naast de
bepalingen hierboven:
1e overtreding: 30 seconden tijdstraf
2e overtreding: 2 minuten tijdstraf
3e overtreding: eliminatie of
diskwalificatie

(de financiële sanctie wordt toegepast op het team als de licentiehouder niet specifiek kan worden geïdentificeerd)
8.4 Het weggooien van afval
buiten de toegestane
afval zones

Renner of andere licentiehouder.
200 tot 500 * boete

Renner of andere licentiehouder.
100 tot 500 * boete

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

*

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.

(ingevoerd per 01.01.19; gewijzigd per 24.09.19; 23.10.19; 01.04.21)
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