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TITEL10: CONTINENTALE KAMPIOENSCHAPPEN 
 
(Versie 2020: Laatste wijziging: 5/03/18) 

 
Hoofdstuk 1: ALGEMENE REGLEMENTEN 

  
 Opname in de Kalender 
10.1.001 Elk jaar worden Continentale Kampioenschappen gehouden onder verantwoordelijkheid van de Continentale Confederaties 

voor tenminste de Olympische disciplines en de Elite categorie  welke worden opgenomen in de Continentale kalender op 
een gefixeerde datum in overeenstemming met de UCI. De aanvraag voor inschrijving moet bij de UCI worden ingediend 
voor 1 juni van het voorgaande jaar. 

 De continentale kampioenschappen veldrijden vinden plaats in het eerste weekend van November. 
 
 (Tekst gewijzigd 1.07.09; 9.11.16) 

            
Specificaties en vereisten 

10.1.002 De organisator is verplicht de lijst van specificaties en vereisten in termen van materiële en technische voorwaarden te 
respecteren welke van toepassing zijn op de organisatie van Continentale kampioenschappen. 
 
Wedstrijdprogramma 

10.1.003 Ter goedkeuring moet de UCI tenminste 2 maanden tevoren geïnformeerd worden over de wedstrijdprogramma’s en  
-schema’s. Dit programma moet tenminste de specialiteiten en categorieën van renners bevatten welke in de 
Wereldkampioenschappen voorkomen. 

 
 Voor baanwielrennen kunnen categorieën worden gecombineerd. In het geval van een combinatie wordt echter wel een titel 

voor elke categorie toegekend. Er wordt slechts één klassement opgemaakt en gepubliceerd. De afstand van de wedstrijd is 
altijd die van de oudere categorie (langste afstand). 

 
 (Gewijzigd: 5.03.18) 

 
Technische controle van de wedstrijden 

10.1.004 Om het technische toezicht op de wedstrijden te verzekeren, zal de UCI direct de volgende functionarissen aanstellen: 
- Een technisch afgevaardigde die de UCI vertegenwoordigt en de UCI belangen veilig stelt. 
- De President van het college van commissarissen (tenminste en mogelijk andere internationaal commissarissen). 
- De Antidoping inspecteur. 
 
Deelname 

10.1.005 Alle bij hun Continentale bond aangesloten nationale federaties, en alleen deze, kunnen deelnemen aan wedstrijden voor de 
Continentale kampioenschappen. Het maximum aantal renners dat aan deze wedstrijden kan deelnemen is voor alle 
federaties hetzelfde. 

 
 Voor baanwielrennen is het maximale aantal renners dat in aanmerking komt voor punten in de landen ranking het volgende. 

Het maximum aantal deelnemende renners per land moet nader worden vastgesteld door de Continentale Federatie. 
  

Onderdeel Elite & Junior M Elite & Junior V 
Per Land Per Land 

R R 
Sprint 2 2 
Individuele achtervolging 2 2 
Ploegachtervolging 4 4 
1 KM tijdrit 2 - 
500 Meter tijdrit - 2 
Puntenrace 1 1 
Keirin 2 2 
Team Sprint 3 2 
Scratch 1 1 
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Omnium 1 1 
Koppelkoers 2 2 

 
     M = mannen, V = vrouwen, R = renner die in aanmerking komt volgens de Landen-ranking. 
 
 (Gewijzigd: 05.03.18) 

 
10.1.006 [Vervallen per 7.12.15} 
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