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Hoofdstuk 2 : ALGEMENE BEPALINGEN

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)
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2.12.007

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

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

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
Nationale wedstrijden
Andere wedstrijden
(N) nationale wdstrijden worden
bestraft volgens Titel 12 N

Renner of andere licentiehouder.
(UCI punten aftrek is alleen van
toepassing op de renners):200 tot
1.000 * boete en 15 punten aftrek
UCI Ranking

Para cycling
Paralympische spelen
Wereldkampioenschappen
Wereldbekers
Renner of andere licentiehouder.
(UCI punten aftrek is alleen van
toepassing op de renners):100 tot
500 * boete en 10 punten aftrek
UCI Ranking

Eendaagse wedstrijden,
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

Eendaagse wedstrijden,
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

Elite vrouwen wedstrijden
Klasse 1 en Klasse 2

Para cycling
Andere wedstrijden
Renner of andere licentiehouder.
(UCI punten aftrek is alleen van
toepassing op de renners):1e
overtreding: 50 boete
Volgende overtredingen: 100 boete
en 5 punten aftrek UCI Ranking
Eendaagse wedstrijden,
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
Etappewedstrijden, naast de
bepalingen hierboven:
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andere renner of voertuig wordt
veroorzaakt, waardoor de
toeschouwer de weg op gaat).

Etappewedstrijden, naast de
bepalingen hierboven:
1e overtreding: CHF 500 boete en
25 punten aftrek van de UCI
ranking. 30 seconden tijdstraf
2e overtreding: CHF 1000 boete. 50
punten aftrek en 1 2 minuuten
tijdstraf
3e overtreding: CHF 1500 boete, 75
punten aftrek van de UCI ranking
en eliminatie of diskwalificatie

Etappewedstrijden, naast de
bepalingen hierboven:
1e overtreding: CHF 250 boete en
10 punten aftrek van de UCI
ranking 30 seconden tijdstraf
2e overtreding: CHF 500 boete, 30
punten aftrek en 1 2 minuuten
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 30
seconden tijdstraf
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

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

(ingevoerd per 01.01.19; gewijzigd per 24.09.19; 23.10.19; 01.04.21; 17.04.21)
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