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Hoofdstuk 1 : ALGEMENE BEPALINGEN 
 

 

§ 2 Leeftijdscategorieën en deelname 
 
4.1.005 Cross-country Marathon - XCM 

 Marathon Cross-country wedstrijden staan open voor alle renners van 19 jaar en 

ouder inclusief Masters categorieën. 

Er hoeven geen afzonderlijke resultaten worden opgemaakt voor Beloften of Masters 

categorieën. 

 

Cross-country Point-to-Point – XCP 

Cross-country point-topoint wedstrijden staan open voor alle rijders van 17 jaar of 

ouder. Er hoeven geen afzonderlijke resultaten worden opgemaakt voor Junior, 

Belofte of Elite categorieën. 

 

Cross-country short track – XCC 

Cross-country kort parkoers wedstrijden staan open voor alle rijders van 19 17 jaar of 

ouder. Er hoeven geen afzonderlijke resultaten worden opgemaakt voor Junior, 

Belofte of Elite categorieën. 

 

Cross-country eliminator – XCE 

Cross-country eliminator wedstrijden staan open voor alle rijders van 17 jaar of ouder. 

Er hoeven geen afzonderlijke resultaten worden opgemaakt voor Junior, Belofte of 

Elite categorieën. 

 

(gewijzigd: 01.01.17; 01.01.20; 01.01.21) 

 

Masters 

4.1.009 Aan alle renners van 35 jaar of ouder die houder zijn van een master licentie is het 

toegestaan deel te nemen aan mountainbike wedstrijden op de internationale UCI 

masters kalender, met uitzondering van: 

1. renners die, tijdens het lopende jaar, zich, ingaande 1 januari meer dan 

1 UCI punt heeft behaald hebben geklasseerd in de UCI Mountainbike 

ranking gedurende hetzelfde kalender jaar als de UCI masters 

wedstrijd; 

2. renners die tijdens het lopende jaar lid zijn geweest van een bij de UCI 

geregistreerde ploeg. 

 

(gewijzigd per 01.01.18; 01.01.20; 01.01.21) 
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§ 3 Kalender 
 

4.1.011 De internationale Mountain Bike -wedstrijden zijn ingeschreven op de internationale 

kalender volgens de volgende classificatie:  

-  olympische spelen(JO)  

Er mag geen ander internationaal mountainbike-evenement van cross-country 

(XC) of marathon series worden georganiseerd tijdens de 

mountainbikecompetitie van de Olympische Spelen. 

-  wereldkampioenschappen (CM)  

Geen enkele andere internationale Mountain Bike wedstrijd van hetzelfde 

formaat of marathon series mag worden georganiseerd op de dag van de 

wereldkampioenschappen.  

-  wereldbeker wedstrijden (CDM)  

Geen marathon series, Buiten Categorie of Klasse 1 wedstrijd van hetzelfde 

formaat mag worden georganiseerd op hetzelfde continent op de dag van een 

Wereldbekerwedstrijd.  

De Continentale Kampioenschappen (CC) van een bepaalde formaat mogen 

niet georganiseerd worden gedurende een Wereldbekerwedstrijd van 

hetzelfde formaat.  

-  Wereldkampioenschappen Masters (CMM)  

-  Continentale kampioenschappen (CC)  

Geen marathon series, Buiten Categorie of Klasse 1 van hetzelfde formaat 

mag worden georganiseerd op hetzelfde continent op de dag van de 

Continentale kampioenschappen.  

-  etappewedstrijden  

Buiten Klasse (SHC)  

   Klasse 1 (S1)  

Klasse 2 (S2)  

Geen enkele etappewedstrijd mag worden georganiseerd gedurende de 

Olympische Spelen, de Wereldkampioenschappen, tijdens een wereldbeker 

wedstrijd en marathon serie wedstrijden. Er mag geen etappe wedstrijd 

georganiseerd worden gedurende een continentaal kampioenschap op het 

betreffende continent.  

-  eendaagse wedstrijden 

Buiten Klasse (HC)  

Klasse 1 (C1)  

Klasse 2 (C2)  

Klasse 3 (C3)  

-  UCI MTB marathon series wedstrijden 

Er mag geen buiten categorie of Klasse 1 marathon wedstrijd of etappe 

wedstrijd georganiseerd worden op dezelfde dag als een marathon series 

wedstrijd. De continentale kampioenschappen (CC) marathon mag niet 

georganiseerd worden gedurende een marathon series wedstrijd op hetzelfde 

continent. 

 

Voor de eendagswedstrijden en de etappewedstrijden wordt de indeling van elke 

wedstrijd jaarlijks bepaald door het  directieorgaan van de UCI n.a.v. het 

wedstrijdverslag van de commissarissen van de laatst betwistte uitgave. 
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Een nieuwe wedstrijd komt in het eerste jaar uitsluitend in aanmerking voor de klasse 

2 of 3 status. Een gedetailleerde technische gids  moet bij buitencategorie 

wedstrijden, etappewedstrijden en nieuwe evenementen, alsmede de UCI MTB 

marathon series wedstrijden, in het jaar  van het registratieproces gedeponeerd 

worden bij de UCI. Een model van de technische gids is op aanvraag voorzien. 

Voor alle wedstrijden ingeschreven op de internationale kalender moeten de UCI 

financiële verplichtingen (met name de wedstrijdgelden en prijzengelden) door de UCI 

directiecomité goedgekeurd worden en worden gepubliceerd op de UCI website. 

  

Iedere renner die behoort tot een UCI MTB Elite ploeg wordt vrijgesteld tot het betalen 

van inschrijfgeld voor wedstrijden die zijn ingeschreven op de internationale kalender. 

Dit is van toepassing enkel en alleen voor het formaat waarvoor de ploeg is 

gerangschikt als Elite ploeg en is niet van toepassing voor etappewedstrijden, UCI 

MTB Marathon series, eliminatie en enduro wedstrijden. 

  

(gewijzigd per 01.02.12; 01.10.13; 04.04.14; 01.01.16; 01.01.17; 01.01.19; 01.01.21) 

 

 

 

Hoofdstuk 2 : CROSS COUNTRY WEDSTRIJDEN 
 

 

§ 1 Wedstrijdeigenschappen 
 

Cross-country Marathon – XCM  

4.2.004 De afstand van een Cross –country wedstrijd formaat Marathon moet voldoen aan 

een minimum afstand van 60 km en een maximum afstand van 160 km. 

Alle XCM wedstrijden worden in aanmerking genomen als klasse 3 wedstrijden. 

 

Iedere organisator die een andere afstand wenst te gebruiken dan deze hier 

aangehaald dient voorafgaande toestemming te hebben van de UCI 

 

De omloop moet iedere 10 km voorzien worden van een bord waarop de nog af te 

leggen afstand tot de aankomstlijn wordt vermeld.  

 

De wedstrijd mag gaan over een enkele ronde of over meerdere ronden, met een

 maximum van drie (3) ronden.  

 

In geval van één enkele ronde mag het parkoers geen enkele plaats bevatten waar 

de renners 2 maal langs komen. Enkel de startlijn en de aankomstlijn mogen op 

dezelfde plaats gelegen zijn.  

  

Indien er meerdere ronden zijn, is het verboden om het parkoers in te korten voor de 

dames wedstrijd. 

 

(gewijzigd per: 01.02.12; 01.10.13; 04.04.14; 01.01.21) 

 

4.2.005 De renners moeten starten in één enkele groep, verdeeld in categorieën (dames en 

heren) met voldoende afstand tussen de twee starts, zodat geen van beide 

wedstrijden de andere hindert.  
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(gewijzigd per 01.02.12; 04.04.14; 01.01.21) 

 

Cross-country punt-tot-punt – XCP  

4.2.006 De finish van een Cross -country wedstrijd in lijn moet ergens anders zijn dan de start. 

  

Het XCP format wordt alleen gebruikt gedurende etappe wedstrijden (XCS). 

  

Eendaagse geregistreerde XCP wedstrijden worden beschouwd als klasse 3 

wedstrijden op de internationale kalender. 

 

XCP wedstrijden worden beschouwd als XCO wedstrijden, als zodanig moeten de 

XCO nationale kampioen zijn XCO nationale kampioenstrui en de XCO 

wereldkampioen zijn XCO wereldkampioenstrui te dragen. 

 

(gewijzigd per 01.02.12; 01.10.13; 01.01.16; 01.01.21) 

 

Cross-country Korte Baan of Criterium – XCC  

4.2.008 Start en finish bevinden zich op dezelfde plaats. Het parkoers mag niet meer dan 2 

KM zijn met een wedstrijdduur van 20 tot 60 minuten.  

 

Behalve XCC-wereldkampioenschappen, XCC-Continentale kampioenschappen en 

XCC-Nationale Kampioenschappen, worden alle XCC wedstrijden worden 

beschouwd als klasse 3 wedstrijden op de internationale kalender. 

 

(gewijzigd per 01.02.12; 01.07.12; 01.10.13; 01.01.16; 01.01.17; 01.01.20; 01.01.21) 

 

Cross-country afvalling – XCE 

Parkoers 

4.2.010 Het parkoers voor een cross –country afvalwedstrijd moet tussen 500m en 1000m 

bedragen  en bevat natuurlijke en/of kunstmatige hindernissen. De gehele omloop 

moet 100% berijdbaar zijn per fiets; de enkel baan gedeeltes moeten zoveel mogelijk 

vermeden worden en in de mate van het mogelijke geen bochten bevatten van meer 

dan 180°. De start en de finish moet zich op verschillende plaatsen bevinden om zo 

een kort wedstrijdverloop te bekomen. 

Hindernissen zoals bomen, traptreden (omhoog/omlaag), steile hoogteverschillen, 

bruggen en houten structuren moeten zorgen voor een korte en dynamische 

wedstrijd.  

De omloop moet afgebakend worden overeenkomstig de artikel 4.2.020 en 4.2.029. 

 

Los van de XCE wereldkampioenschappen en XCE wereldbeker wedstrijden worden 

alle andere XCE wedstrijden beschouwd als klasse 3 wedstrijden. 

 

(gewijzigd per 01.10.13; 04.04.14; 01.01.16; 01.01.21) 

 

Organisatie van de competitie 

Kwalificatie ronde  

4.2.011 Voor een XCE afvalwedstrijd kan plaats vinden moeten er minstens 12 6 renners 

deelnemen aan de kwalificatie reeks.  
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Het complete programma, kwalificatie en finales moeten georganiseerd worden op 

dezelfde dag. Op redelijk verzoek kan de UCI toestaan het wedstrijdprogramma te 

verdelen over 2 verschillende dagen (1 dag voor kwalificatieronde en 1 dag voor de 

finale). 

 

De kwalificatie reeks is te vergelijken met een individuele tijdrit van één ronde van de 

omloop. De beste 32 (8x4) of de 36 (6x6) renners kwalificeren zich voor de finale (zie 

bijlagen 6 en 7).  

 

Voor de renners die ex-aequo eindigden in de kwalificatie reeks wordt de startorde 

bepaald volgens het laatste verschenen individueel XCO -UCI –klassement. Indien 

de renners niet geklasseerd staan in dit individueel XCO -UCI –klassement wordt hun 

startvolgorde bepaald middels loting. 

 

De rugnummers voor de kwalificatie reeks worden uitgereikt vanaf de nummers 33 of 

37, volgens het laatst verschenen individueel XCO –UCI –klassement en in 

onderstaande volgorde: 

1. Geklasseerde Elite en Belofte renners met een stijgende stand. 

2. Geklasseerde Junioren met een stijgende stand. 

3. Niet geklasseerde Elite en belofte renners willekeurig. 

4. Niet geklasseerde junioren willekeurig. 

 

De renners starten in volgorde van hun rugnummer te beginnen met het laagste cijfer. 

De vrouwen starten voor de mannen. 

 

(gewijzigd per 01.02.12; 01.07.12; 01.01.21) 

 

 

§ 2 Parkoers 
 

4.2.016 In het parkoers van een cross-country wedstrijd moet een verscheidenheid van terrein 

zoals weggedeelten, bospaden en –wegen, terreinen, aarde- natuurlijke en 

grintpaden en een omvangrijke mate van klimmen en dalen opgenomen zijn. 

Verharde of geasfalteerde wegen mogen niet meer bedragen dan 15% van het totale 

parcours. 

 

 (gewijzigd per 01.01.21) 

 

 

§ 8 Wedstrijd procedures 
 

Startopstelling 

4.2.061 De start volgorde wordt bepaald als volgt: 

  

A. XCO wedstrijden (anders dan bij Wereldkampioenschappen en 

Wereldbekerwedstrijden)  

   1.  volgens het laatste gepubliceerde UCI XCO individuele klassement; 

   2. niet geklasseerde renners: door lottrekking. 

 

B. XCM wedstrijden 
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1. volgens het laatst gepubliceerde UCI XCM individueel MTB Marathon 

Series klassement; 

2. volgens het laatste gepubliceerde UCI XCO individuele klassement; 

3. niet geklasseerde renners : door lottrekking. 

 

(gewijzigd per: 01.02.12; 01.01.21) 

 

 

§ 9 Etappewedstrijden 
 

4.2.070 De etappewedstrijden zijn vergelijkbaar met de XCMO voor  de wereldkampioen en 

nationale kampioenen XCO moeten een nationale trui dragen. XCM 

wereldkampioenen en XCM nationale kampioenen mogen hun kampioenstrui niet 

dragen tijdens etappewedstrijden. 

 

(gewijzigd per 01.02.12; 01.01.21) 

 

4.2.073 Voor alle soorten wedstrijden (XCO, XCM, XCP, XCC, XCT en ploegentijdrit) zijn de 

afstanden zoals vermeld in de technische gids 

 

Met betrekking tot de ploegentijdrit: De tijd van de ploeg is van de 2de aankomende 

en telt voor het algemene ploegenklassement. 

 

Wanneer een etappe eindigt op een omloop worden de tijden opgenomen op de 

aankomstlijn na afloop van de ronden. 

 

(gewijzigd per 04.04.14; 01.01.21) 

 

 

Hoofdstuk 6 : PUMP TRACK 
 

 

§ 3 Uitrusting 
 

Fiets 

4.6.003 - Een minimale wielmaat van 20 inch is vereist voor de open categorieën  

voor heren en dames.  

   Kindercategorieën kunnen kleinere wielen gebruiken. 

-  De fiets moet minimaal 1 achterrem hebben. 

-  Geen fietsen met enige vorm van automatische transmissie, 

pedaalhulpmotoren of motoren zijn toegestaan. 

-  Geen uitsteeksels op de fiets die andere renners kunnen verwonden (zoals 

haringen) zijn toegestaan. 

- Rijders mogen geen pedalen gebruiken waarvan hun schoenen aan het 

pedaal zijn bevestigd door middel van een kliksysteem. Alleen platte pedalen. 

 

  (ingevoerd per 01.01.19; 01.01.21) 

   

Kleding en bescherming accessoires 
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4.6.004 De volgende kleding en beschermende kleding moeten door alle renners gedragen 

worden: 

-  Een helm moet goed worden gedragen, zowel tijdens het racen als tijdens het 

trainen op de baan. Een open helm is verplicht, terwijl een integraalhelm sterk 

wordt aanbevolen. 

-  Een shirt is verplicht, terwijl een shirt met lange mouwen en 

elleboogbeschermers worden aanbevolen. 

-  Regelmatige schoenen zijn verplicht, sandalen of andere open schoenen zijn 

niet toegestaan. 

-  Volledige vingerhandschoenen worden aanbevolen. 

- Een lange broek en / of kniebescherming wordt aanbevolen 

 

(gewijzigd per 01.01.21) 

 

 

§ 5 Competitie 
 

Wedstrijd formaat 

4.6.006 Een competitie bestaat uit een vrije training, kwalificatie / getimede runs en 

eliminatieritten. 

 

De startprocedure is normaal gesproken een staande start waar: renners maken zich 

klaarmaken met één voet op de grond, de andere voet op het pedaal, met de 

crankarm naar de grond gericht. Als alternatief kan, indien beschikbaar, ook een 

starthek  van het type  BMX worden gebruikt. Als dit het geval is, moet het worden 

gebruikt zonder de automatische startprocedure (geen licht of geluid) en met één voet 

op de grond voor de rijder. De enige melding van de startprocedure moet een 

mondelinge “Riders ready / Renners klaar” van de starter zijn. kan een BMX-staande 

poort ook worden gebruikt zonder de geautomatiseerde BMX-startprocedure (geen 

lichten en geen geluid, behalve voor "renners gereed"). 

  

(ingevoerd per 01.01.19; 01.01.21) 

 

Vrije Trainingen 

4.6.007 Een vrije training moet kan de dag voor of op dezelfde dag als de competitie 

plaatsvinden. De duur van de oefensessie is afhankelijk van het wedstrijdschema. 

 

(ingevoerd per 01.01.19; 01.01.21) 

 

Kwalificatie/Tijdronde 

4.6.008 De kwalificatie bestaat uit een of meerdere getimede runs van elke renner die in 2 

formaten kunnen worden uitgevoerd: 

-  Vliegende ronde: de renner komt op snelheid, de tijd begint te lopen zodra de 

renner de start / finish-tijdseenheid passeert, de tijd stopt wanneer de renner 

de eenheid opnieuw passeert. 

-  Staande start: de tijd begint te lopen zodra de renner begint op een vast punt 

of door een startmechanisme, de tijd stopt wanneer de renner de finishlijn 

passeert. 

 

(gewijzigd per 01.01.21) 
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4.6.009 Getimede runs kunnen solo-runs zijn of worden beheerd in een open sessie-indeling. 

De startvolgorde van de getimede run wordt bepaald: 

A:  volgens de volgorde waarin renners zich hebben ingeschreven voor de race 

ter plekke, of 

B:  door het algemene klassement van de serie 

  C: De damescategorie wordt als eerste gereden, gevolgd door mannen. 

D:  Elke renner moet minstens 1 getimede rit hebben. Het starten van alle 

getimede runs is verplicht 

 

Andere kwalificerende formaten zijn toegestaan. De kwalificerende formaten moeten 

in de technische handleiding worden beschreven. 

"Formule 1-kwalificatie": renners mogen gedurende 2 uur op de baan rijden. Elke 

rondetijd wordt gemeten. De snelste enkele ronde telt als de kwalificatietijd. 

 

Als een renner de route korter maakt, wordt de renner geklasseerd als een DNF (Did 

Not Finish / Niet Gefinisht) automatisch gediskwalificeerd. De parameters van het 

parcours worden bepaald door de commissaris en gecommuniceerd aan alle renners 

op de dag van de competitie kwalificatie. Dit is vooral belangrijk op tracks met 

verschillende lijnopties. 

 

Als een renner een volledige run niet voltooit, wordt de renner geklasseerd als DNF 

en als laatste geplaatst in die fase van de competitie. 

 

De commissarissen nemen een finale beslissing wanneer een renner wordt 

gediskwalificeerd. 

 

Het de kwalificatie klassement van de getimede run kan kunnen worden bepaald door 

de snelste tijd van een enkele renner of door de som van alle tijden, als er meerdere 

getimede runs worden gehouden. 

-  De snelste 32 renners per categorie gaan door naar de eliminatieronden. 

-  als er 31 of minder dan 32 renners in een categorie zijn, komen de snelste 16 

renners gaan door naar in aanmerking voor de eliminatieritten. 

-  als er 15 of minder dan 16 renners in een categorie zijn, komen de snelste 8 

renners gaan door naar in aanmerking voor de eliminatieheats. 

-  als er 7 of minder dan 8 renners in een categorie zijn, komen de snelste 4 

renners gaan door naar in aanmerking voor de eliminatieheats. 

 

(ingevoerd per 01.01.19; 01.01.21) 

  

Eliminatie ronden 

4.6.010 De belangrijkste compromissen van eliminatie heats. Renners die uit de kwalificatie 

komen zullen het opnemen in de finale ronden. 

 

De eliminatie heats kunnen worden verreden met alle soort raceformaten die 

hieronder worden uitgelegd. 

 

Koppelingen tussen renners worden bepaald op basis van hun rangschikking na de 

kwalificatie. De snelste renner (1e plaats) neemt het op tegen de langzaamste rijder 

(8e / 16e / 32e plaats). 
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De snelste renner van elke heat gaat door naar de volgende ronde, totdat er nog maar 

2 renners over zijn die strijden in de finale. 

 

Het belangrijkste evenement kan worden uitgevoerd in 3 4 formaten: 

-  Head to head - Pursuit 

-  Head to head - Dual 

-  Solo runs 

- Open sessie 

  

(ingevoerd per 01.01.19; 01.01.21) 

 

Head to head - Pursuit 

4.6.011 De baan moet worden uitgerust met 1 of 2 timingeenheden (afhankelijk van de track 

layout). Tijdelijke eenheden die in samenwerking met de commissaris worden 

geplaatst. 

-  Renners nemen het tegen elkaar op terwijl ze tegelijkertijd op het parcours 

rijden, startend op verschillende posities en rijden in dezelfde richting. 

-  De renner met de snelste tijdloop kwalificatie tijd heeft prioriteit op hun 

startpositie (1 of 2). 

- De renner moet aan de startlijn staan, met één voet op de grond. 

-  De tijd begint te lopen zodra de renners hun start- / eindstreeplijn kruisen en 

stopt wanneer ze het opnieuw kruisen. 

-  De snelste renner gaat door naar de volgende ronde. 

- Als een renner een volledige run niet voltooit, krijgt de renner DNF zonder de 

mogelijkheid om opnieuw te rijden. 

 

  Voorbeeld van een baan en timing lay-out 

 

 
 

(ingevoerd per 01.01.19; 01.01.21) 

 

Head tot head – Dual 
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4.6.012 De baan behoort te moet worden uitgerust met 1 timing eenheid 2 startmechanismen 

(bij voorkeur). De timing eenheden worden in samenspraak met de commissaris 

geplaatst. 

-  Renners zullen het op hetzelfde moment opnemen. 

- De renner met de snelste kwalificatie tijd heeft voorrang op zijn startpositie  (1 

of 2) 

- De renner moet aan de startlijn staan, met één voet op de grond 

- De race begint zodra het startmechanisme de tijd start en stopt wanneer de 

renners de finishlijn overschrijden. 

- De renner die als eerste de finishlijn passeert, gaat door naar de volgende 

ronde. 

-  Afhankelijk van de lay-out van de baan, vereist dit formaat 2 runs per 

eliminatieronde (te bepalen door de commissaris). 

 

- Run 1: De renner met de snelst getimede run start op de linkerbaan, terwijl de 

andere renner op de rechterbaan begint. De renners gaan het tegen 

elkaar op en beiden zetten een tijd neer. Het maximale tijdsverschil / 

penalty is 1,5 sec (bijvoorbeeld als een renner crasht). 

- Run 2:  beide renners wisselen van rijstrook. De renners gaan voor de tweede 

keer tegen elkaar en beiden zetten een 2e tijd neer. 

-  De combinatie van beide tijden (links en rechts) per renner bepaalt de 

totale tijd van de renners. 

-  De winnaar van de heat is de renner met de snelste gecombineerde 

tijd en gaat door naar de volgende ronde. 

 

Voorbeeld van een baan en timing layout 

 

 
 

(ingevoerd per 01.01.19; 01.01.21) 

 

Solo runs 
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4.6.013  De baan behoort te moet worden uitgerust met één 1 timingeenheid. Timings 

eenheden worden geplaatst in samenspraak met de commissaris. 

 

-  2 renners racen tegen elkaar, in een aparte run op exact dezelfde baan. 

- De renner moet aan de startlijn staan met 1 voet op de grond. 

-  De renner met de traagste tragere kwalificatietijd of de vorige heat start als 

eerste. 

-  De renners hebben maar 1 run om een tijd in te stellen. 

-  De renner met de snelste tijd gaat door naar de volgende ronde. 

- Als een renner een volledige run niet voltooit, krijgt de renner de score DNF 

zonder de mogelijkheid opnieuw te rijden. 

 

(ingevoerd per 01.01.19; gewijzigd per 01.01.21) 

 

4.6.014 De combinaties van de renners voor de halve finaleronde worden bepaald op basis 

van hun ranglijst volgend op de kwalificatie, de snelste renner uit de kwalificatie zal 

het opnemen tegen de 32e renner (zoals in het schema in bijlage 3). 

 

De snelste renner van elke halve finaleronde gaat door naar de volgende ronde, totdat 

er nog maar 2 renners overblijven die in de finale zullen deelnemen. 

 

De 2e plaats finishers in de halve finale gaan het tegen elkaar opnemen in de kleine 

finale om de 3e plaats van de kwalificatie te bepalen. 

 

[vervallen per 01.01.21] 

 
  Open Sessie 
4.6.016 Een actief transponder timing systeem en een scherm zijn vereist om dit formaat uit 

te voeren. 
Kwalificatie sessie 
- De baan is open voor een vaste, vooraf bepaalde sessietijd (de duur van de sessie 

is gebaseerd op de gemiddelde rondetijd, de lay-out van de baan en het aantal 
renners). 

- De startorder voor de eerste run (in sessie) wordt bepaald door het plaatnummer. 
- Renners kunnen tijdens de sessie zoveel ronden rijden als zij willen. 
- De snelste ronde van iedere renner telt. 
- Na de open sessie, de snelste 32 renners gaan door naar de eliminatie sessie 
- Als er minder dan 31 renners in de open sessie zijn, gaan de snelste 16 door naar 

de eliminatie sessie. 
- Als er minder dan 15 renners in de open sessie zijn, gaan de snelste 8 door naar 

de eliminatie sessie. 
- Als er minder dan 7 renners in de open sessie zijn, gaan de snelste 4 door naar 

de eliminatie sessie.  
 
  Eliminatie heats 

- De baan is open voor een vaste, vooraf bepaalde sessietijd tijdens de eliminatie 
(de duur van de sessie is gebaseerd op de gemiddelde rondetijd en baan layout). 

- Startvolgorde voor de eerste run (in sessie) bepaalde door de resultaten van de 
kwalificatiesessie. De snelste gekwalificeerde start als eerste in elke ronde en 
sessie. 

- Top32 – de snelste 16 renners gaan door naar de volgende ronde. 
- Top16 – de snelste 8 renners gaan door naar de volgende ronde. 
- Kwartfinale – de snelste 4 renners gaan door naar de halve finale. 
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- Halve Finale - de snelste 2 renners gaat door naar de finale, de langzaamste 2 
renners gaan naar de kleine finale. 

- Kleine finale – 2 renners elk één run – de snelste renner wordt overall 3e. 
- Grote finale – 2 renners elk één run – de snelste renner wint overall. 

 
(tekst geintroduceerd per 01.01.21) 

 
 
 

Hoofdstuk 10 : UCI MTB MOUNTAINBIKE MARATHON SERIES 
 

 

§ 1 Algemeen 
 

UCI MTB marathon serie ranking 

4.10.006 De individuele algemene UCI MTB marathon serie ranking wordt opgesteld op basis 

van de punten behaald door elke renner. 

Top 40 mannen en vrouwen scoren punten: 

1e 100, 2e 85, 3e 70, 4e 60, 5e 50, 6e 45, 7e 40, 8e 36, 9e 34, 10e 32, 11e-40e 30-

1. 

 

De zes beste resultaten van een renner tellen mee voor de individuele algemene 

marathonreeks rangschikking. Als 7e evenement zullen de resultaten van de 

marathon-wereldkampioenschappen worden opgenomen. 

Voor de marathon-wereldkampioenschappen, zoals in de UCI MTB marathon serie, 

scoren de 40 beste renners (mannen en vrouwen) punten, maar het puntenrooster 

wordt voor beide categorieën verdubbeld (200 punten voor de winnaar, 2e 170, enz.). 

 

De UCI mountainbike marathon serie ranking wordt opgesteld over een periode van 

één jaar, in overeenstemming met de hieronder beschreven voorwaarden, door het 

optellen van de gewonnen punten sinds de vorige ranking werd opgesteld, en met 

inachtneming van de bepalingen zoals hierboven. Tegelijkertijd worden de resterende 

punten die elke renner in de mountainbike-series heeft verzameld tot dezelfde dag 

van het voorgaande jaar, in mindering gebracht. De nieuwe ranglijst treedt in werking 

op de dag van publicatie en blijft staan tot de publicatie van de daaropvolgende 

ranglijst. 

 

De UCI mountainbike marathon serie ranking houdt slechts rekening met één 

wereldkampioenschap marathon. De UCI-punten die zijn toegewezen voor de 

marathon-wereldkampioenschappen blijven geldig tot de datum waarop ze opnieuw 

worden georganiseerd in het volgende jaar. 

 

Renners die op punten rijden worden gerangschikt op het grootste aantal van de 

eerste plaatsen, de tweede plaatsen, enz. waarbij alleen rekening wordt gehouden 

met plaatsen waarvoor punten worden toegekend voor de UCI MTB marathon serie. 

Als ze nog steeds gelijk zijn, worden de punten die in de meest recente gebeurtenis 

zijn gescoord, gebruikt om ze te scheiden. 

 

De UCI MTB marathonreeks ranking publicatiedata zal worden gepubliceerd op de 

UCI-website. 
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(gewijzigd per 01.02.12; 01.11.13; 04.04.14; 01.01.18) [Vervallen per 01.01.21] 

 

4.10.007 Bis XCM-wereldkampioenen en XCM-nationale kampioenen moeten hun respectieve 

XCM-kampioenstrui dragen in UCI MTB marathon serie wedstrijden, 

etappewedstrijden en marathon wedstrijden. 

 

(ingevoerd op 01.02.12; gewijzigd per 01.01.21) 

 

 

§ 2 Speciale regels voor de UCI MTB marathon serie 
 

Wedstrijd kenmerken 

4.10.009 UCI MTB marathon series wedstrijden omvatten de volgende evenementen: 

 

- Cross-country Marathon (XCM) wedstrijden zoals vermeld in artikel 4.2.004 

- Of Cross-country etappewedstrijden (XCS) wedstrijden zoals vermeld in de 

artikelen 4.2.071 tot en met 4.2.073.  

 

De afstanden van de UCI MTB-marathonseries zijn minimaal 60 km tot maximaal 160 

km voor mannen en vrouwen. 

 

De wedstrijd kan in één ronde worden gereden of in meerdere ronden met een 

maximum aantal ronden van drie. 

In het geval van een wedstrijd met meerdere ronden is er mogelijk geen short-cut op 

de ronde voor de vrouwenwedstrijd. 

 

(gewijzigd per 01.10.13; 01.01.21) 

 

4.10.010 De startvolgorde van de renners wordt als volgt bepaald: 

- volgens de meest recent gepubliceerde UCI MTB marathon serie ranking; 

- vervolgens, volgens de laatste UCI XCO individuele ranglijst; 

- door loting te maken voor de andere renners. 

 

1. Renners gerangschikt in de top 24 van de meest recent gepubliceerde UCI MTB 

marathon series staan (niet van toepassing op de eerste UCI MTB marathon 

series ronde van het seizoen). 

2. Volgens de meest recent gepubliceerde individuele XCM ranglijst. 

3. Volgens de meest recent gepubliceerde individuele XCO ranglijst. 

4. Niet geclassificeerde renners: door loting. 

 

(gewijzigd per 01.02.12; 01.10.13, 01.01.21) 

 

Marathon Series klassement 

4.10.011 Het klassement van de marathon series wordt opgesteld op basis van de punten die 

door elke renner zijn behaald in overeenstemming met onderstaande tabel: 

 

Plaats Marathon series 
mannen en 

vrouwen 

Plaats Marathon series 
mannen en 

vrouwen 

1 250 31 44 

2 200 32 42 
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3 160 33 40 

4 150 34 38 

5 140 35 36 

6 130 36 34 

7 120 37 32 

8 110 38 30 

9 100 39 29 

10 95 40 28 

11 90 41 27 

12 85 42 26 

13 80 43 25 

14 78 44 24 

15 76 45 23 

16 74 46 22 

17 72 47 21 

18 70 48 20 

19 68 49 19 

20 66 50 18 

21 64 51 17 

22 62 52 16 

23 60 53 15 

24 58 54 14 

25 56 55 13 

26 54 56 12 

27 52 57 11 

28 50 58 10 

29 48 59 9 

30 46 60 8 

 

Omwille van de duidelijkheid wordt het cross country marathon series klassement 

opgemaakt door de punten op te tellen die behaald zijn in de marathonwedstrijden. 

 

Renners met een gelijk aantal punten worden gerangschikt op basis van het aantal 

1e plaatsen, 2e plaatsen, enz. (Totaal aantal punten in het klassement van de 

betreffende marathon series ronde) waarbij alleen de plaatsen worden meegerekend 

waarvoor punten worden toegekend voor de marathon series. Als ze nog steeds gelijk 

zijn, worden de punten die zijn gescoord in de meest recente marathon series 

wedstrijd gebruikt om de renners te scheiden. 

 

(ingevoerd per 01.01.21) 

 

 

 

Hoofdstuk 11 : UCI MOUNTAINBIKE RANKING 
 

 

4.11.002 Een individuele ranglijst voor mannen en voor vrouwen wordt opgesteld voor elk van 

de volgende soorten evenementen: 

- UCI XCO individuele ranglijst (elite en jonger dan 23 gecombineerd) 

- UCI XCO junioren individuele ranglijst 

- UCI XCM individuele ranglijst 
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- Individuele ranking UCI DHI 

- UCI 4X individuele ranglijst 

 

(gewijzigd per 01.02.12, 01.01.21) 

 

4.11.004 Renners op de individuele ranglijst, hebben hun positie bepaald door hun rangorde in 

de meest recente wedstrijd, d.m.v. de volgende volgorde: 

1  wereldkampioenschappen 

  2  wereldbekerevenementen 

  3 marathon series evenementen 

  4  hors klasse-evenementen 

  5  evenementen in klas 1 

  6  evenementen in klas 2 

  7  evenementen in klas 3 

 

(gewijzigd per 01.01.18; 01.01.21) 

 

4.11.005 Een rangschikking per land voor mannen en vrouwen wordt alleen opgesteld voor de 

cross-country Olympic en marathon. De rangschikking per land wordt berekend door 

de punten van de drie best geplaatste renners van elk land op te tellen. 

 

De UCI-punten die worden toegekend voor het team-estafette-evenement op de 

wereldkampioenschappen en continentale kampioenschappen worden toegekend 

aan de natie in de elite-ranglijst en niet aan de individuele renners. 

 

De UCI-punten toegekend voor de cross-country etappe wedstrijden worden opgeteld 

bij het individuele klassement van de cross country marathon. 

 

De punten van een renner worden toegekend aan het land van zijn nationaliteit, zelfs 

als hij een licentiehouder is van de federatie van een ander land. 

 

Gebonden landen hebben hun relatieve posities bepaald door de plaats van hun 

beste renner op de individuele ranglijst. 

 

(gewijzigd per 01.10.13, 01.01.21) 

 

4.11.006 Een UCI Endurance team ranking wordt berekend door de punten van de 3 best 

geplaatste mannen en de 3 best geplaatste vrouwen van elk UCI MTB-team toe te 

voegen aan de individuele UCI XCO-ranglijst. 

 

Een UCI marathon team klassement wordt berekend door de punten van de 3 best 

geplaatste heren en de 3 best geplaatste vrouwen van elk UCI MTB-team in het 

individuele UCI XCM-klassement op te tellen. 

 

Een UCI-klassering “Gravity” wordt berekend door de punten van de 2 best geplaatste 

DHI-mannen, de best geplaatste DHI-vrouw, toe te voegen aan elk UCI MTB-team in 

de betreffende individuele UCI-ranglijst. 

Ex -aequo teams hebben hun relatieve posities bepaald door de plaats van hun beste 

renner op de individuele ranglijst. 

 

(gewijzigd per 01.07.12; 01.01.17; 01.01.21) 
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4.11.007 Het aantal te behalen punten wordt weergegeven in de bijlagen 2-4. 

 

Voor de crosscountry Olympic-ranglijst (XCO) worden alleen de soorten 

evenementen gerangschikt die voldoen aan de criteria uiteengezet in de artikelen 

4.2.001, 4.2.002, 4.2.008, 4.2.010, 4.2.011 t/m 4.2.013 en 4.2.015 komen in 

aanmerking alsmede de algemene ranglijst van etappewedstrijden komen in 

aanmerking. Er worden geen UCI-punten toegekend voor de individuele etappes van 

etappewedstrijden. 

 

Voor het klassement van de cross-country marathon (XCM) komen alleen de soorten 

evenementen die voldoen aan de criteria uiteengezet in de artikelen 4.2.004 en het 

algemeen klassement van etappekoersen in aanmerking. Er wordt geen afzonderlijk 

UCI-punt toegekend voor de afzonderlijke etappes die deel uitmaken van 

etappekoersen. 

 

De downhill-ranking is puur gebaseerd op individuele downhill-evenementen inclusief 

enduro-evenementen. Alle enduro, alpine snowbike en pump track-evenementen 

worden beschouwd als klasse 3-evenementen. 

 

De 4X-ranglijst wordt berekend op basis van 4X-evenementen. 

 

(gewijzigd op 01.02.12; 01.10.13; 01.01.16; 01.01.19, 01.01.21) 

 

4.11.009 De UCI-ranglijst voor mountainbikes wordt geactualiseerd na Olympische Spelen, 

wereldkampioenschappen, wereldbekerwedstrijden, continentale kampioenschappen 

en op 31 december. 

De data van andere updates van de ranglijst worden gepubliceerd op de UCI-website. 

Tenzij anders aangekondigd door de UCI, wordt de UCI-ranglijst voor mountainbikes 

wekelijks bijgewerkt op dinsdag en ook op 31 december. 

 

(gewijzigd per 01.02.12; 01.01.21) 

 

 

 

Hoofdstuk 14 : UCI MTB TEAMS 
  

 

Gewijzigde artikelen per 01.01.21 
  (voor deze artikelen werd al verwezen naar het internationale reglement) 
 
  4.14.001 
  4.14.001 bis 
  4.14.017 
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BIJLAGE 2 : UCI MTB XCM punten 
 

  

Eendaagse 
Wedstrijden 

Buiten 
Categorie 

 

Plaats Elite U23*  

1 100 60  

2 80 40  

3 60 30  

4 50 25  

5 40 20  

6 35 18  

7 30 16  

8 27 14  

9 24 12  

10 22 10  

11 20 8  

12 18 6  

13 16 4  

14 14 2  

15 12 1  

16 10 x  

17 9    

18 8    

19 7    

20 6    

21 5    

22 4    

23 3    

24 2    

25 1    

26 x    
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UCI MTB XCC punten 
 

 WERELDKAMPIOENSCHAP 
CONTINENTAAL 

KAMPIOENSCHAP 
NATIONAAL 

KAMPIOENSCHAP 
Klasse 3 

 

 
 

Plaats Elite Elite Elite Elite  
1 150 70 50 10  
2 125 65 45 6  
3 100 60 35 4  
4 90 55 30 2  
5 80 50 25 1  
6 70 45 20 x  
7 65 40 15    
8 60 35 10    
9 55 30 5    

10 50 25 2    
11 45 20 x    
12 40 19      
13 39 18      
14 38 17      
15 37 16      
16 36 15      
17 35 14      
18 34 13      
19 33 12      
20 32 11      
21 31 10      
22 30 9      
23 29 8      
24 28 7      
25 27 6      
26 26 5      
27 25 4      
28 24 3      
29 23 2      
30 22 1      
31 21 X      
32 20        
33 15        
34 10        
35 9        
36 8        
37 7        
38 6        
39 5        
40 2        
41 x        

 
 
 
 
 

 

  



 

Pagina 19 van 20 

BIJLAGE 2B : UCI MTB XCM punten 

  
WERELD 

KAMPIOENSCHA
P 

 
MARATHO
N SERIES 

CONTINENTAAL 
KAMPIOENSCHA

P 

NATIONAAL 
KAMPIOENSCHA

P 

EENDAAGSE MARATHON Etappe Wedstrijd 

Buiten 
Categorie

\ 

Klass
e 1 

Klass
e 2 

Buiten 
Categorie 

Klasse 1 Klasse 2 

Eindklassemen
t 

Eindklassemen
t 

Eindklassemen
t 

Plaat
s 

Elite Elite Elite Elite Elite Elite Elite Elite Elite Elite 

1 300 250 150 100 100 60 30 200 150 80 

2 250 200 120 90 80 40 20 180 120 70 

3 200 160 100 70 60 30 15 160 100 60 

4 180 150 90 60 50 25 12 140 80 55 

5 160 140 80 50 40 20 10 130 75 50 

6 140 130 70 40 35 18 8 120 65 45 

7 130 120 60 30 30 16 6 110 60 40 

8 120 110 50 20 27 14 4 100 55 35 

9 110 100 40 10 24 12 2 90 50 30 

10 100 95 38 5 22 10 1 80 45 25 

11 95 90 36 x 20 8 x 70 40 20 

12 90 85 34   18 6   65 35 19 

13 85 80 32   16 4   60 30 18 

14 80 78 30   14 2   55 28 17 

15 78 76 28   12 1   50 26 16 

16 76 74 26   10 x   45 24 15 

17 74 72 24   9     40 22 14 

18 72 70 22   8     38 20 13 

19 70 68 20   7     36 18 12 

20 68 66 18   6     34 15 10 

21 66 64 16   5     32 10 8 

22 64 62 14   4     28 9 6 

23 62 60 12   3     26 8 4 

24 60 58 10   2     24 7 2 

25 58 56 8   1     22 6 1 

26 56 54 6   x     20 5 x 

27 54 52 5         18 4   

28 52 50 4         16 3   

29 50 48 3         14 2   

30 48 46 2         12 1   

31 46 44 x         10 X   

32 44 42           9 X   

33 42 40           8     

34 41 38           7     

35 40 36           6     

36 39 34           5     

37 38 32           4     

38 37 30           3     

39 36 29           2     

40 35 28           1     

41 34 27           x     

42 33 26                 

43 32 25                 

44 31 24                 

45 30 23                 

46 29 22                 

47 28 21                 

48 27 20                 

49 26 19                 

50 25 18                 

51 24 17                 

52 23 16                 

53 22 15                 

54 21 14                 

55 20 13                 

56 19 12                 

57 18 11                 

58 17 10                 

59 16 9                 

60 15 8                 

61 5** x                 

                      

** aantal punten voor iedere gerangschikte renner 

*** de punten zijn niet nominatief voor de renners maar voor het land 
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BIJLAGE 3 : UCI MTB DHI punten 

   

Continentaal 
Kampioenschap 

Nationaal 
Kampioenschap 

Plaats Elite Elite 

 

 
1 150 100  
2 120 90  
3 100 70  
4 90 60  
5 80 50  
6 70 40  
7 60 30  
8 50 20  
9 40 10  

10 38 5  
11 36 x  
12 34    
13 32    
14 30    
15 28    
16 26    
17 24    
18 22    
19 20    
20 18    
21 16    
22 14    
23 12    
24 10    
25 8    
26 6    
27 4    
28 3    
29 2    
30 x    
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      
53      
54      
55      
56      
57      
58      
59      
60      
61      

 

 


