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TITEL 11: Olympische Spelen 
(Versie 2020: Laatste wijziging: 8/08/19) 

 

Hoofdstuk 1: ALGEMENE REGLEMENTEN 
  
11.1.001 Deelname aan wielerwedstrijden van de Olympische Spelen wordt bepaald door de reglementen van het Internationaal 

Olympisch Comité (IOC) en van de UCI. 
Deelname aan de Olympics betekent de acceptatie en het respecteren van de IOC en UCI reglementen door de renner en 
iedere andere licentiehouder. 
 
Inschrijvingen – bevestiging van deelname 

11.1.002 De Nationale Olympische Comité’s (NOC) schrijven hun atleten in overeenstemming met de deelnamelimieten, kwalificatie- 
en reservesystemen in zoals goedgekeurd door het IOC en de UCI zoals wordt gepubliceerd op de UCI website. 

 
 Een verklarende gids die de Kwalificatie berekeningen en het wedstrijdformaat definieert, zal op de UCI-website worden 

gepubliceerd en moet voldoen aan de bepalingen van de UCI-reglementen met betrekking tot de respectieve disciplines. 
 

Ieder NOC informeert het Organisatie Comité, in overeenstemming met de IOC reglementen, over de namen van diens 
atleten binnen de door het IOC vastgestelde termijn. 

 
De tijdslimieten voor de bevestiging van starters zijn zoals gespecificeerd in de Cycling Team Leaders 'Guide, gepubliceerd 
door het organisatiecomité. 

 
  (gewijzigd 1.02.07; 1.07.09; 15.02.19) 

 
Deelname 

11.1.003 Om deel te nemen aan de Olympics moet iedere renner: 
- houder zijn van een geldige licentie uitgegeven door een Nationale Federatie. 
- tenminste 15 jaar oud zijn voor de BMX freestyle wedstrijden, 18 jaar voor het baanwielrennen en BMX, 19 jaar  

  voor weg en mountainbike wedstrijden of deze leeftijd in het jaar van de Olympics bereiken. 
  

(gewijzigd; 1.07.09; 4.04.14; 15.02.19) 
.  
11.1.003bis [Vervallen per 7.12.15] 
 

Programma 
11.1.004 De Olympische disciplines en wedstrijden zijn als volgt: 

 Mannen Vrouwen 
Weg Wegwedstrijd Wegwedstrijd 
 Individuele tijdrit Individuele tijdrit 
Baan Ploegensprint Ploegen sprint 
 Sprint Sprint 
 Keirin Keirin 
 Ploegen achtervolging Ploegen achtervolging 
 Omnium Omnium 
Mountainbike Cross-country Cross-country 
Fietscross (BMX) Wedstrijd Wedstrijd 

 
De wedstrijden worden verreden volgens de UCI reglementen voor elite Wereldkampioenschappen, met inachtneming van de 
specifieke clausules voor de Olympische Spelen. 

 
 (Gewijzigd per 1.03.03; 1.01.06; 30.09.10) 

 
Commissarissen 

11.1.005 Het UCI bestuur benoemt, op voorstel van de commissaires-commissie, 20 UCI-internationaal commissarissen om tijdens de 
Olympische Spelen te fungeren en 5 UCI-internationaal commissarissen bij de Jeugd olympics. 
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Vervolgens benoemt de Nationale Federatie, in overleg met de UCI, minimaal 15 nationaal commissarissen tijdens de 
Olympische Spelen en 5 UCI-internationaal commissarissen bij de Jeugd olympics. 

 
 (Gewijzigd 1.02.07; 1.07.09) 
 

Jury van beroep 
11.1.006 De jury van beroep voor de Olympische Spelen wordt samengesteld uit 10 leden, aangewezen door de President van de 

UCI. Zij vergaderen met gesloten deuren indien dat door de President van het bestuur wordt verzocht. Zij kunnen worden 
ingeroepen om uitspraak te doen over ieder geschil of probleem van algemene of ethische aard welke eigen is aan de 
wielersport en zich tijdens de Olympische Spelen kan voordoen. 
 
Antidoping onderzoeken 

11.1.007 De anti-doping onderzoeken tijdens de Olympics worden uitgevoerd in overeenstemming met de reglementen van het IOC. 
Een vertegenwoordiger van de UCI Antidoping Commissie wordt door het UCI bestuur benoemd om getuige te zijn van het 
onderzoeksproces en contact te onderhouden met de Medische Commissie van het IOC. 
 

11.1.008 Overtredingen van de IOC dopingreglementen en bevindingen van dopingfeiten ingevolge de IOC reglementen worden 
beschouwd als overtredingen van de antidoping onderzoeksreglementen van de UCI. Behalve enige straf die door het IOC 
wordt opgelegd, worden disciplinaire maatregelen uitgevoerd en worden straffen opgelegd in overeenstemming met de 
antidoping onderzoeksreglementen van de UCI. 
 
Uitrusting 

11.1.009 De maatregelen die bedongen worden in het Olympisch handvest, inclusief de eventueel verleende dispensaties voor 
wielerwedstrijden zijn van toepassing. 
 
Het kwalificatiesysteem voor de Olympische Spelen van 2008 te Beijing wordt in de loop van 2006 op de website van de UCI 
(www.uci.ch) gepubliceerd. 

 
11.1.010  De uitrusting die tijdens de Olympische Spelen moet worden gebruikt, moet voldoen aan de UCI-voorschriften, en met name 

aan artikel 1.3.006. 
 
  Voor baanwedstrijden moet alle apparatuur die op de Olympische Spelen wordt gebruikt, uiterlijk op 1 januari van het jaar van 

de Olympische Spelen in overeenstemming met artikel 1.3.006 in de handel zijn en daarom mogelijk niet in de 
ontwikkelingsfase zijn (prototype). Bovendien moet de apparatuur eerder zijn gebruikt in het jaar voorafgaand aan de 
Olympische Spelen in een evenement opgenomen in de lijst zoals gedefinieerd in de UCI registratieprocedure voor 
baanapparatuur. 

 
 De UCI registreert alle apparatuur die wordt gebruikt tijdens baanwedstrijden bij de Olympische spelen en behoudt zich het 

recht voor om over dergelijke apparatuur te communiceren.  
 
  (Ingevoerd: 4.10.18; Gewijzigd: 25.06.19; 8.08.19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uci.ch/
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HOOFDSTUK 2  
JEUGD OLYMPISCHE SPELEN 

(Hoofdstuk ingevoerd op 1.07.09. Gewijzigd: 1.01.18) 
 
 Algemene Bepalingen 
11.2.001 Wielrennen op de Jeugd Olympische Spelen is een teamwedstrijd. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de 

Olympische Jeugdspelen, moeten atleten zijn geboren tussen 1 januari 2000 en 31 december 2001. 
 
12.2.002 Er zijn vier evenementen in de wielerwedstrijd op de Jeugd olympische Spelen van 2018 in Buenos Aires 
 Jeugd Olympische Spelen: 
 
  
 
 
  
 
 
 * Aangemelde deelnemers worden aan het einde van het kwalificatieproces in gemengde ploegen geplaatst 
 
 Combinatie Ploegenwedstrijden 
12.2.003 Beide rijders van een ploeg strijden in drie wegwedstrijd-evenementen: Ploegentijdrit (TTT), Wegwedstrijd (RR), Criterium en 

twee Mountain Bike-evenementen: Cross-country Short Circuit (XCC) en Crossland Eliminator (XCE). 
 
 Als een renner zich terugtrekt (DNF), mag hij in de resterende wedstrijden deelnemen. Het jurypanel zal beslissen of een 

gediskwalificeerde (DSQ) renner mag blijven deelnemen. Als er om medische redenen geen no-show is, kan de renner niet 
deelnemen aan de resterende wedstrijden zonder een medisch certificaat dat is goedgekeurd door de officiële arts van de 
UCI. 

 
12.2.004 Voor XCC worden XCE-, RR- en Criterium-punten toegewezen aan de 16 beste renners in de uiteindelijke individuele 

classificatie van elk evenement. 
  

Puntenschaal 
Plaats Punten 
1e 100 
2e 80 
3e 65 
4e 50 
5e 40 
6e 30 
7e 25 
8e 20 
9e 15 
10e 10 
11e 8 
12e 6 
13e 4 
14e 3 
15e 2 
16e 1 

  
 Voor de ploegentijdrit worden punten toegewezen aan de 16 beste teams met behulp van de puntenschaal zoals hierboven. 
 
11.2.005 In het geval van een gelijke stand in een van de 5 wedstrijden, worden de punten gelijk verdeeld onder de gebonden renners 

of ploegen. 
 Bijvoorbeeld, in het geval dat twee renners gelijk eindigen voor de 4e plaats, zullen ze elk worden toegekend (50 + 40) / 2 = 

45 punten. 
 

Wedstrijd Aantal ploegen/Deelnemers 
Vrouwen combinatie ploegenwedstrijd 20 ploegen of 2 deelneemsters van dezelfde NOC 
Mannen  combinatie ploegenwedstrijd 20 ploegen of 2 deelnemers van dezelfde NOC 
Gemengde BMX wedstrijd ploegenwedstrijd 16 ploegen of 1 vrouw en 1 man van dezelfde NOC 
Gemengde BMX Freestyle  Ploegenwedstrijd 8 ploegen of 1 vrouw en 1 man van dezelfde of verschillende NOC * 
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11.2.006 De uiteindelijke classificatie van elk gecombineerd teamevenement wordt berekend door de punten toe te voegen die door 
het team in de ploegentijdrit zijn gescoord en de punten die door elk teamlid in de andere evenementen zijn behaald. 

 
11.2.007 De samenvoeging in punten in het klassement van het tussenliggende team (na elk race) en in het klassement van het 

uiteindelijke team worden onderbroken door de rangschikking in de ploegentijdrit. 
 
 Gecombineerde Ploeg Wedstrijden 
11.2.008 Wedstrijden worden uitgevoerd in de volgorde zoals hieronder vermeld: 
  
 Wegwielrennen – Ploegentijdrit 
 Teams van 2 renners starten met gegeven tijdsintervallen om een afstand van ongeveer 7 km af te leggen. Tijden worden 

genomen op de tweede renner van elk team dat de finishlijn overschrijdt. Het team met de snelste tijd is de winnaar. 
 
 Samenvoegingen blijven als zodanig als de teams dezelfde tijd hebben op de dichtstbijzijnde 1 / 100ste van een seconde. 
 
 De fiets die wordt gebruikt voor de ploegetijdrit is dezelfde fiets als gebruikt voor de wegwedstrijd. De volgende apparatuur is 

niet toegestaan: tijdritsturen, dichte wielen, specifieke tijdritframe. 
 
 Wegwielrennen – Wegwedstrijd 
 Massastart. De renners rijden 9 ronden van ca. 7 KM. De eerste renner die de finishlijn overschrijdt aan het einde van de 

totale afstand is de winnaar. 
 
 Een gelijke finish blijft als zodanig, als ze niet kunnen worden opgelost door fotofinish. 
 
 Mountainbike – Cross-Country Eliminator 
 Dit is een direct eliminatie-evenement en wordt gehouden op een circuit van ongeveer 800-1000m. Alle renners maken een 

kwalificatierun in de tijdrit van één ronde en de snelste 32 renners gaan door naar de finale. 
 
 Finale: 1/8 finale, 1/4 finale, 1/2 finale, kleine finale en grote finale worden over één ronde verreden. Er zijn vier renners in 

elke heat. De eerste twee renners van elke heat gaan door naar de volgende fase. De twee beste renners in elke heat van de 
1/2 Finale zullen doorgaan naar de Grote Finale en strijden om plaatsen 1-4. De verliezers van de 1/2 finales zullen strijden in 
de kleine finale voor plaatsen 5-8. 

  
 Als twee of meer renners dezelfde tijd hebben (tot op de dichtstbijzijnde 1/1000 van een seconde) na de kwalificatierun, 

worden de klasseringen bepaald door rekening te houden met de resultaten van de ploegentijdrit. 
 
 Als een foto-finish de stand niet kan verbreken binnen een reeks van de 1/8 finales, 1/4 finale, 1/2 finale, kleine finale en 

grote finale, wordt de gelijke stand verbroken door de uitslag van de kwalificatierun. 
 
 Mountainbike – Cros-Country Short Circuit 
 Massa start. De renners rijden op een circuit van ongeveer 1,5 km. De tijd wordt genomen van de eerste ronde en vervolgens 

wordt een ronde-bord weergegeven met het aantal ronden te gaan, berekend om wedstrijdtijden van ongeveer vijftien 
minuten te geven voor de kwalificatie en ongeveer twintig minuten voor de finale. 

 In de kwalificatie zijn er twee series van 20 renners. De top 10 van elke heat gaat door naar de finale. 
 
 Het programma kan mogelijk worden beperkt door de kwalificatieraces te verwijderen en een directe 20 rienner-finale te 

behalen, waarbij elk team de renner selecteert om deel te nemen aan de XCC. 
 
 Gelijke standen blijven als zodanig, als ze niet kunnen worden opgelost door fotofinish. 
 
 Wegwielrennen – Criterium 
 Het Criterium is een combinatie van uithoudingsvermogen en snelheid. Na een massastart moeten 16 ronden van ongeveer 

2 km worden afgelegd met tussensprints om de 4 ronden om punten te verzamelen.  
 Punten worden toegekend aan de eerste vier renners die de finish om de vier ronden overschrijden (5 punten voor de eerste, 

3 voor de tweede, 2 voor de derde en 1 punt voor de vierde). Dubbele punten worden toegekend in de eindsprint (10, 6, 4, 2 
punten). 

 
 De winnaar is de renner met het meeste aantal voltooide ronden. 
 
 In het geval van een gelijke stand in ronden, beslist het aantal gewonnen punten. In het geval van een gelijke stand in ronden 
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en punten, beslist het aantal overwinningen tijdens de tussensprints. Als de renners nog steeds gelijk zijn, beslist de plaats 
tijdens de eindsprint. 

 Renners die niet kunnen worden gescheiden door de fotofinish voor een sprint krijgen een gelijke plaatsing en gelijke punten 
voor die sprint. 

 
 Gemengde BMX Ploegenwedstrijd 
11.2.009 Er zijn 16 teams samengesteld uit één vrouw en één man uit dezelfde NOC. Vrouwen en Mannen concurreren afzonderlijk. 

Vrouwen en Mannen kunnen afwisselend concurreren om hen de tijd te geven om te rusten en terug te keren naar de 
starthelling. 

 
11.2.010 De competitie bestaat uit twee fasen: halve finales (gehouden over 3 runs) en een doorlopende finale. 
 
 In de halve finales ontvangen renners een puntenscore gelijk aan hun rang (eindpositie) in elke run. De vier renners uit elke 

heat van de halve finales met het laagste totaal behaalde punten in de drie runs kwalificeren zich voor de finale. De rest is 
geëlimineerd. 

 
 De definitieve classificatie (resultatenoverzicht) per geslacht na de laatste fase wordt gebruikt om punten aan renners toe te 

wijzen op basis van hun laatste rang. Het uiteindelijke klassement wordt gedefinieerd zoals in artikel 6.1.041 van de UCI 
BMX-voorschriften. 

 
 De UCI behoudt zich echter het recht voor om het hierboven vermelde wedstrijdformaat te wijzigen in geval van een 

vertraging of annulering vanwege slecht weer of om een andere reden. In dit geval worden de resultaten van de laatste 
voltooide fase van het evenement, naargelang het geval, beschouwd als de eindclassificatie, zoals bepaald in 
overeenstemming met artikel 6.1.041 van de UCI BMX-voorschriften. 

  
Puntenschaal 
Plaats Punten 
1e 100 
2e 80 
3e 65 
4e 50 
5e 40 
6e 30 
7e 25 
8e 20 
9e 15 
10e 10 
11e 8 
12e 6 
13e 4 
14e 3 
15e 2 
16e 1 

 
 In het geval van gelijke stand worden de punten gelijk verdeeld onder de gebonden renners. 
 Bijvoorbeeld, in het geval dat twee renners gelijk eindigen voor de 4e plaats, zullen ze elk worden toegekend (50 + 40) / 2 = 

45 punten. 
 
11.2.011 De gemengde teamclassificatie wordt berekend door de punten toe te voegen die door elk teamlid zijn gescoord. 
 
11.2.012 Gelijkheid in punten in de gemengde teamklasse worden verbroken door de uitslag van de beste renner (vrouw of man). Als 

ze dan nog steeds gelijk zijn, delen de teams dezelfde uitslag. 
 
 Gemengde BMX Freestyle Ploegenwedstrijd 
11.2.013 Er zijn 8 teams samengesteld uit één vrouw en één man uit dezelfde NOC (als het NOC één rijder van elk geslacht kan 

invoeren) of verschillende NOC's. 
 
11.2.014 Mannen en vrouwen strijden afzonderlijk. De competitie voor elk geslacht is onderverdeeld in de volgende fasen: 
  Fase 1: Indeling 
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  Fase 2: Kwalificatie 
  Fase 3: Finale’s 
 
11.2.015 Indelingsfase. Er zullen twee indelingstijden van 4 renners zijn; de samenstelling van deze heats wordt willekeurig bepaald. 

De startvolgorde binnen elke heat wordt ook willekeurig bepaald. De resultaten van de indeling heats worden gebruikt om de 
samenstelling van de kwalificatiefase van de wedstrijd te bepalen. In elke heat zal elke rijder 2 runs van één minuut doen. 

 
11.2.016 Kwalificatiefase. Er zijn twee kwalificatiewedstrijden van 4 renners. Kwalificatie heat 1 bestaat uit de renners die als vijfde tot 

en met achtste worden gerangschikt in de indeling fase. Kwalificatie heat 2 bestaat uit de rijders gerangschikt van 1 tot 4 in 
de indeling fase. In elke heat zullen de renners starten in omgekeerde volgorde van hun ranglijst van de indeling fase. In elke 
heat zal elke rijder 2 runs van één minuut doen. De 4 renners met de hoogste scores in de kwalificatiefase zullen doorgaan 
naar de Grote Finale. De overgebleven 4 renners gaan door naar de kleine finale. 

 
11.2.017 Finale fase. Voor elk geslacht zijn er twee finales: een grote finale die de plaatsen 1 - 4 bepaalt in het eindklassement van de 

competitie en een kleine finale die de plaatsen 5-8 in de competitie bepaalt. In elke heat zal elke rijder 2 runs van één minuut 
doen. 

 
11.2.018 De eindclassificatie (resultatenoverzicht) per geslacht na de laatste fase wordt gebruikt om punten aan renners toe te wijzen. 

De UCI behoudt zich echter het recht voor om het hierboven vermelde wedstrijdformaat te wijzigen in geval van een 
vertraging of annulering vanwege slecht weer of om een andere reden. In dit geval worden de resultaten van de laatste 
voltooide fase van het evenement, naargelang het geval, als de eindclassificatie beschouwd. 

  
Puntenschaal 
Plaats Punten 
1e 15 
2e 10 
3e 8 
4e 6 
5e 4 
6e 3 
7e 2 
8e 1 

11.2.019 De gemengde teamclassificatie wordt berekend door de punten toe te voegen die door elk teamlid zijn gescoord. 
 
11.2.020 Gelijkheid in punten in de gemengde teamklasse worden verbroken door de uitslag van de beste renner (vrouw of man). Als 

ze dan nog steeds gelijk zijn, delen de teams dezelfde uitslag. 
 
 Diskwalificatie regels 
11.2.021 Een renner kan gediskwalificeerd worden tijdens het evenement als hij / zij: 
 • Duwt of samenwerkt met een andere renner, met de hand of op een andere manier 
 • Bij niet-regulerende bijstand 
 • Bij onfatsoenlijk gedrag of grof taalgebruik 
 • Bij uiting van geweldshandelingen 

 • Wanneer hij/zij zich buiten de grenzen van het wedstrijdcircuit bevind (in overeenstemming met de regels van het 
betreffende vakgebied) 

 • Bij gebruik van radioverbindingen of andere manieren om op afstand te communiceren 
 • Bij gebruik van een overbrengingsverhouding die een afgelegde afstand per pedaalomwenteling van meer dan 7,93 meter 

aangeeft (alleen voor de wegwedstrijd, het criterium en de ploegentijdrit). 
 
 Protesten 
11.2.022 Besluiten van het college van commissarissen worden als definitief beschouwd en er zijn geen protesten mogelijk. 
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