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Hoofdstuk 1 : LICENTIE-HOUDERS
§4
1.1.064

Commissarissen

De loopbaan van een internationaal commissaris wordt beëindigd op 31 december
van het jaar waarin hij de leeftijd van 70 jaar bereikt.
Bij indoor fietsen wordt de loopbaan van een internationaal commissaris echter
beëindigd op 31 December van het jaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.
(gewijzigd per 01.01.07; 01.10.11; 08.02.21)

§7
1.01.090

Diversen

1. Sponsoring door gokbedrijven (inclusief nationale lotterijen) is verboden, indien het
gokbedrijf aandelen of contractuele regelingen bezit die haar het recht verlenen om
direct of indirect deel te nemen aan het beheer of de besluitvorming van de betrokken
organisator, team of licentiehouder, behalve wanneer: de gokoperator onthoudt zich
van het organiseren van weddenschappen met betrekking tot evenementen van de
betreffende organisator of in verband met de evenementen waaraan het betreffende
team of de licentiehouder deelneemt; en, met betrekking tot elk ander
wielerevenement, wat voldoet aan de lijst van geautoriseerde weddenschappen
opgesteld door het UCI management comité.
2. In alle andere gevallen is sponsoring door wedbedrijven toegestaan, op
voorwaarde dat de sponsor voldoet aan de lijst van geautoriseerde weddenschappen
opgesteld door het UCI Management Comité, gepubliceerd als bijlage A van dit deel
van het UCI-reglement. Het is daarom verboden gesponsord te worden door een
wedbedrijf dat weddenschappen organiseert op evenementen die niet op de
genoemde lijst voorkomen en / of soorten weddenschappen die niet op de lijst
voorkomen.
3. Bovendien moet elke organisator, team of licentiehouder die door een wedbedrijf
wil worden gesponsord:
-

ervoor zorgen dat de gokoperator is aangesloten bij één of meerdere
de bevoegde nationale toezichthoudende instanties voor de regulering
van en het toezicht houden op sportweddenschappen en bezit een
toestemming voor het organiseren van weddenschappen in
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overeenstemming met de definities van het Verdrag van de Europese
Raad inzake de manipulatie van sportcompetities. In geval van
afwezigheid van een toezichthoudende autoriteit voor het toezicht op
sportweddenschappen in het land van of landen waar de gokoperator
is aangesloten, kan de UCI een dergelijke sponsorschap toestaan mits
de gokoperator contractueel is aangesloten bij een door de UCI
goedgekeurd monitoringbureau en instemt met het verstrekken en
rapporteren van atypische of verdachte weddenschappen aan de UCI.
-

ervoor te zorgen dat een dergelijk sponsorcontract het gokbedrijf uitdrukkelijk
verbiedt I) voorkennis en / of andere informatie te verzamelen die kan worden
gebruikt om een wielerevenement te manipuleren en II) deel te nemen aan
een beslissing van sportieve aard.

4. Organisatoren, of teams of licentiehouder die gesponsord willen worden door een
gokbedrijf, moeten documentatie overleggen waaruit blijkt dat ze voldoen aan de
bovenstaande voorwaarden, samen met hun registratieverzoek bij de UCI of de
nationale federatie, indien van toepassing, en zoals bepaald door de van toepassing
zijnde bepalingen. In het geval dat de organisator, of het team of licentiehouder al
geregistreerd is op het moment dat het sponsorschap door een gokexploitant wenst
te verkrijgen, moet de documentatie onverwijld ter goedkeuring worden voorgelegd
aan de UCI of de nationale federatie en in elk geval niet later dan twee maanden
voorafgaand aan de weddenschap. het evenement waarbij de organisator, of het
team of licentiehouder zichtbaarheid wil geven aan de gokoperator.
(gewijzigd per 11.02.20; 08.02.21)

Hoofdstuk 2 : WEDSTRIJDEN

Deel 1:
§1

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Kalender

1.2.006

Elk jaar stuurt de organisator de aanvraag om zijn wedstrijd te laten opnemen in de
wereld- of continentale kalender, naar zijn nationale federatie.
De organisator dient de UCI statuten en reglementen te respecteren, na te leven en
toe te passen.
De organisator van een veldrit, Mountain Bike of BMX wedstrijd geregistreerd op de
nationale kalender waaraan renners van drie of meer buitenlandse federaties
deelnemen, twee buitenlandse federaties voor een baanwedstrijd, Trial wedstrijd of
indoor fietsevenement, moet de volgende editie van deze wedstrijd voor plaatsing op
de internationale kalender aanvragen. De wedstrijd mag niet worden opgenomen op
de nationale kalender, behalve wanneer de aanvraag voor de internationale kalender
is afgewezen.
De organisatie van een evenement voor aangepast wielrennen geregistreerd op de
nationale kalender en waar meerdere buitenlandse nationaliteiten aan deelnemen,
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zoals beschreven in artikel 16.18.003, moet de volgende editie zijn wedstrijd op de
internationale kalender plaatsen.
Betreffende de weg sturen de nationale federaties deze aanvragen door naar de UCI
met een kopie aan hun continentale federaties, ten laatste op 01 juli van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarin de wedstrijden zullen plaatsvinden. Voor
baanwielrennen wordt de deadline gesteld op 1 mei. Voor indoorfietsen, aangepast
wielrennen weg en recreatief fietsen is de deadline gesteld op 1 Juli.
Voor MTB, BMX, BMX Freestyle en Trials is dit de laatste vrijdag in juli. Voor
baanwedstrijden, aangepast baanwielrennen en veldrijden is deze datum bepaald op
15 december.
De nationale federatie dient toe te zien op naleving door de organisator van de door
de administratieve afdeling van de UCI uitgevaardigde instructies en de toepassing
van de UCI statuten en reglementen
Als een wedstrijd het grondgebied van verschillende landen bestrijkt, wordt de
wedstrijd pas op de kalender ingeschreven na akkoord van de federaties van de
betreffende landen.
Als de federatie de aanvraag niet doorstuurt, kan de organisator van de wedstrijd zich
rechtstreeks wenden tot de UCI.
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 01.07.09; 01.07.12; 01.07.13: 01.01.16;
01.01.17; 08.02.18; 01.07.18; 08.02.21)

Deel 2 : ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN
§5
1.2.048

Uitnodiging - Verbintenis

(N) Behalve in geval van bijzondere bepalingen, is een organisator vrij in zijn keuze
van ploegen en renners die hij wenst aan te werven voor zijn wedstrijd, zonder
rekening te houden met een eventuele nationale bescherming.
Onder voorbehoud van de voorwaarden betreffende Mountain bike, BMX,
indoorfietsen, aangepast wielrennen, recreatief wielrennen, baan, trials, cyclo-cross
en de categorie masters is het organisatoren van evenementen die op de
internationale kalender geregistreerd zijn niet toegestaan van renners en/of ploegen
kosten te vragen voor deelname (bijdrage aan kosten, inschrijfgeld, enz.).
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.04; 01.01.05; 23.09.05; 01.01.07; 01.07.11; 01.07.13;
05.03.18; 01.07.18; 08.02.21)

1.2.052

Nationale-, regionale- en clubploegen en hun respectievelijke renners mogen niet
starten in wedstrijden in het buitenland, tenzij zij een door hun federatie verstrekte
machtiging op schrift hebben (behalve ploegen en renners van dezelfde federatie als
de wedstrijdorganisator). De machtiging moet de datum(s) van geldigheid bevatten
en de naam of namen van de betrokken renner(s).
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De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing op renners die vallen onder de
bepalingen van artikel 2.1.011.
De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing op renners die deelnemen aan
veldritten, mountainbike, BMX, en BMX Freestyle of Trial wedstrijden.
(gewijzigd per 01.01.01; 01.01.04; 01.01.05; 01.07.18; 01.01.21; 08.02.21)

§9
1.2.071

Prijzen

Uiterlijk 30 dagen voor de wedstrijd, moet de organisator het totaalbedrag van de
prijzen storten op de rekening van de nationale federatie. De nationale federatie staat
in voor de verdeling. De storting kan ook vervangen worden door een bankgarantie,
maar dan staat de organisator zelf in voor de verdeling van de prijzen.
De organisator van het evenement is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de
prijzen aan de renners/ teams. Echter Nationale federaties kunnen bepalen dat prijzen
aan hen worden uitbetaald door de organisatoren voorafgaand aan het evenement,
om zelf door te gaan met de uitbetaling van prijzen of te eisen dat de organisator een
bankgarantie af geeft voor het totale prijzengeld. Nationale federaties kunnen
dergelijke eisen stellen aan elk evenement dat op zijn grondgebied plaatsvindt.
In afwijking van de eerste alinea kan de UCI bepalen dat de prijzen door de
organisator worden betaald op een specifieke bankrekening als onderdeel van een
gecentraliseerd platform voor de verdeling van prijzen en beheerd door de UCI of een
door de UCI aangewezen derde partij.
In zo'n geval:
-

-

-

Indien van toepassing, is de organisator verantwoordelijk voor het inhouden
van belastingen in overeenstemming met de belastingwetgeving in het land
van het evenement. Wanneer belastingen worden ingehouden, is de
organisator verantwoordelijk voor het verstrekken van alle relevante
belastingcertificaten (via elektronische upload naar het platform);
De deadline van 30 dagen voor de wedstrijd om de bedragen over te maken
blijft van toepassing. De betaling door de organisator op de gecentraliseerde
bankrekening omvat het volledige verschuldigde prijzengeld voor het
evenement minus aftrek van eventuele bronbelasting;
Een dergelijke betaling geschiedt op voorwaarde dat aan de bronbelasting is
voldaan en uiterlijk 45 dagen na het evenement;
In het geval dat een afzonderlijke entiteit (zoals de nationale federatie van het
land of de vereniging van renners) wordt belast met een wettelijke verplichting
om namens de organisatie bronbelasting te heffen, zal de UCI deze entiteit
instrueren over de modaliteiten waaraan moet worden voldaan in verband met
het inhouden van belastingen en het overmaken van prijzengeld.

(gewijzigd per 01.02.19; 23.10.19; 08.02.21)
1.2.072

Prijzen moeten aan de begunstigden of hun vertegenwoordigers worden betaald
uiterlijk 90 dagen na de finish van de wedstrijd. Echter Nationale federaties of - in het
geval van een gecentraliseerd platform, - de UCI mag mogen betalingen inhouden tot
het moment dat zij ervan overtuigd zijn dat de renners die recht hebben op prijzen
niet vatbaar zijn om gediskwalificeerd te worden voor een evenement wegens een
overtreding van de antidoping regels voorlopig te worden geschorst vanwege een
Belastend Analyseresultaat of vervolgens gediskwalificeerd te worden door een
bevoegd besluitvormend orgaan de Disciplinaire Commissie van de UCI. Met
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betrekking tot antidoping, dient de UCI verificatie te zoeken bij de Cycling Anti-Doping
Foundation International Testing Agency, uitsluitend met betrekking tot de
gebeurtenissen waarvoor deze de monstername heeft geïnitieerd en geleid.
Voor evenementen die niet zijn opgenomen in het gecentraliseerde platform, zal de
organisator van het evenement verantwoordelijk zijn voor het zoeken naar verificatie
bij het relevante besluitvormige orgaan vatbaar voor diskwalificatie van een rijder
alvorens over te gaan tot uitbetaling van de prijzen. In het bijzonder wanneer in
competitie testen zijn uitgevoerd, zal de organisator van het evenement vragen om
verificatie bij de antidoping organisatie die het monster geïnitieerd en gericht
verzameld heeft.
(gewijzigd per 01.02.19; 08.02.21)

Hoofdstuk 3 : UITRUSTING

Deel 3:

KLEDING VAN DE RENNERS
§4

1.3.053

Leiderstrui

(N) Op een leiderstrui wordt de reclame voorbehouden aan de organisator van de
wedstrijd.
Echter, plaatsen zijn gereserveerd voor gebruik door de renners / teams, zoals
beschreven in de brochure “UCI Jerseys visual guidelines / UCI Truien visuele
richtlijnen” welke gepubliceerd is op de UCI website.
Op het bovengedeelte van de voor- en rugzijde is echter een witte rechthoek van 32
cm hoog en 30 cm breed voorzien, waarvan de onderste 22 cm ter beschikking
worden gesteld van de ploegen op een witte achtergrond. Het horizontale bovenste
segment van de rechthoek is het laagste punt van de kraag. De belangrijkste
sponsor(s) van een ploeg moet(en) dominerend vermeld worden ten opzichte van de
andere reclame-uitingen.
Deze bepaling is eveneens van toepassing op het snelpak dat door de leider
gedragen wordt op welke plaatsen zijn gereserveerd voor gebruik door renners /
teams het onderste gedeelte (koersbroek) zoals beschreven in de brochure “UCI
Jerseys visual guidelines / UCI Truien visuele richtlijnen” welke is gepubliceerd op de
UCI website blijft voorbehouden aan de reclame van de ploeg in een 9 cm brede
horizontale baan op elk been.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.16; 08.02.21)
UCI bekers, series en klassementen

1.3.055 bis
1.

De ontwerpen van de leiderstruien voor UCI bekers, series en klassementen
worden vastgesteld door de UCI en zijn hun exclusieve eigendom. Zonder
machtiging van de UCI mogen zij niet worden gereproduceerd. Zij mogen niet
gewijzigd worden, behalve voor wat betreft de reclameruimte die gereserveerd
is voor de ploeg van de drager.
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2.

Reclame op de leiderstruien van UCI bekers, series en klassementen is
gereserveerd voor de UCI.
Echter, zijn er plaatsen gereserveerd voor gebruik door de renners / teams,
zoals beschreven in de brochure “UCI Jerseys visual guidelines” welke
gepubliceerd is op de UCI website op de voor- en achterzijde van de trui, in
een rechthoek van 32 cm hoog en 30 cm breed, is het onderste gedeelte van
22 cm, op een witte ondergrond, gereserveerd voor gebruik door de ploeg. De
hoofdsponsor(s) van een ploeg moet(en) daar prominent vermeld worden ten
opzicht van andere reclame.
Deze bepaling is ook van toepassing op het snelpak dat door de leider
gedragen wordt, welke plaatsen er zijn gereserveerd voor gebruik door
renners / teams het onderste gedeelte (broekspijpen) van het snelpak is
gereserveerd voor de reclame van de ploeg, zoals beschreven in de brochure
“UCI Jerseys visual guidelines” welke is gepubliceerd op de UCI website
binnen een 9 cm brede horizontale baan op iedere broekspijp.

3.

De drager van de leiderstrui het recht de kleur van zijn broek af te stemmen
op die van de trui.

4.

Tijdens tijdritetappes kunnen de leiders de aerodynamische trui of snelpak van
hun ploeg dragen als de UCI niet voorziet in een aerodynamische leiderstrui
of snelpak.

5.

Het dragen van de leiderstrui is verboden zodra de anti-dopingcommissie, na
het in de artikelen 184 tot 206 van het anti-dopingreglement beschreven
onderzoek, verklaart dat de renner een anti-doping overtreding heeft gepleegd
en dit tot zijn definitieve vrijstelling.

(ingevoerd per 01.01.05; gewijzigd per 01.09.05; 01.01.09; 08.02.21)

§5
1.3.057

Nationaal tricot

De volgende reclameruimten zijn toegestaan:
voorzijde van de trui:
2 logo’s van maximaal 80 cm²
achterkant van de trui:
rechthoekige strook maximaal 20 cm hoog;
schouders en mouwen:
strook van maximaal 5 cm hoog
zijkanten van de trui:
zijdelingse strook van maximaal 9 cm breed
zijkanten van de broek:
zijdelingse strook van maximaal 9 cm breed
achterkant van de broek:
rechthoekige strook van 10 cm hoog;
het logo van de fabrikant (maximaal 30 cm²) mag slechts éénmaal voorkomen
op de trui en éénmaal op iedere pijp van de broek.
Reclameaangelegenheden, zoals hierboven beschreven in de “UCI jerseys
guidelines” brochure welke is gepubliceerd op de UCI Website, zullen worden gebruikt
naar goeddunken van de nationale federatie. De reclame op de truien en broeken
mag van renner tot renner verschillen. Het ontwerp van de trui en broek mag
verschillen per categorie renners.
Reclame op de beschermende beenkappen bij downhill mountain bike-, trials- en
BMX evenementen is niet onderworpen aan de reclamebeperkingen van broeken.
Daarnaast mag de naam van de renner op de achterkant van het tricot gedragen
worden.
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Bovenstaande beperkingen zijn ook van toepassing op andere kledingstukken die
tijdens de wedstrijd(en) wordt gedragen (regenkleding enz.).
(gewijzigd per 01.01.00; 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 01.01.17; 08.02.18; 08.02.21)
1.3.058

De reclameruimte is gereserveerd voor gebruik door de nationale federatie, behalve
in de volgende gevallen:
Wereldbekerwedstrijden Baan
[Vervallen per 04.03.19]
A.

Wereldbeker Veldrijden
[tekst verplaatst naar artikel 5.3.010]

B

BMX Wereld- en continentale kampioenschappen en wedstrijden.
Als een renner één of meerdere sponsors heeft, dan is een rechthoek van 10
cm hoog op voorzijde van de trui gereserveerd voor deze sponsor(s). In dit
geval is deze rechthoek de enige beschikbare reclameruimte op dit deel van
de trui. Alleen indien er geen publiciteit van een sponsor van de renner op de
trui staat mag de nationale federatie gebruik maken van twee logo’s van 64
cm² op de voorzijde van de trui. De overige reclameruimte op de trui (schouder
en mouw, zijkanten) zijn in eerste instantie gereserveerd voor de nationale
federatie.
Iedere renner die een permanent nummer (zoals omschreven in § 10, Titel 6)
van de UCI heeft ontvangen, dient dit nummer te plaatsen volgens het
volgende principe:
A.
De kleur van het nummer dient in sterk contrast te staan met de
ondergrond van de trui.
B.
De afstand tussen de cijfers dient 1,5 cm te zijn.
C.
De minimum hoogte van het nummer dient 20 cm te zijn.
D.
De breedte van de nummers dient te zijn:
o
minimaal 10 cm ingeval 1 cijfer
o
minimaal 20 cm ingeval 2 cijfers
o
minimaal 25 cm ingeval 3 cijfers
E.
Er dient een minimale vrije ruimte zonder publiciteit van 5 cm rond de
nummers te zijn.
F.
Als extra mogelijkheid mag de achternaam op de schouders worden
geplaatst boven de cijfers.
Alle details met betrekking tot de reclame, logo's en het permanente UCInummer worden beschreven in de brochure “UCI jerseys visual guideliness”
gepubliceerd op de UCI-website.

(gewijzigd per 01.01.05; 19.06.09; 01.07.18; 08.02.21)

§6
1.3.063

Uitrusting van Wereldkampioen

Wereldkampioenen moeten hun trui dragen in alle wedstrijden in de discipline,
specialiteit en categorie waarin ze hun titel hebben gewonnen en niet tijdens andere
wedstrijden, tot de avond van de dag voor aanvang van de volgende editie van de
wereld kampioenschappen van genoemde discipline, specialiteit en categorie.
De wereldkampioen individueel tijdrijden is niet
wereldkampioenstrui te dragen tijdens ploegentijdritten.

gerechtigd

om

zijn
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In baanwedstrijden, tijdens de koppelkoers (Madison), als een van de teamgenoten
geen wereldkampioen is, zullen beide renners dezelfde teamtricot of één
wereldkampioenstrui dragen met één effen witte trui.
Tijdens een zesdaagse wedstrijd, kunnen de wereldkampioenen koppelkoers hun trui
dragen, zelfs als ze niet samen een koppel vormen.
Bij het aangepast wielrennen, voor een tandem (B), de ploegaflossing (TR) en de
teamsprint (TS) moeten enkel de wereldkampioenen hun trui van wereldkampioen
dragen, zelfs als het paar of de ploeg vervolgens uit elkaar gaat.
Bij niet individuele evenementen in Indoor Cycling, als een van de teamgenoten geen
Wereld Kampioen is, dan mag geen enkele renner de wereldkampioenen trui dragen.
De wereld kampioenstrui moet worden gedragen tijdens iedere gelegenheid met
publiek, tijdens wedstrijden, huldigingen, persconferenties, televisie interviews,
handtekening sessies, foto sessies en andere gelegenheden.
In Cycling Esports definieert de UCI de wereldkampioenen trui als 2 stadia; 1) fysiek
en 2) virtueel. Daarom moet de regenboogtrui worden gedragen in Cycling Esports
gebeurtenissen (fysieke toestand), zowel in het echte leven als races op afstand, en
in het spel door middel van een digitale avatar (virtuele toestand). De verplichting om
de wereldkampioenstrui virtueel te dragen blijft onderworpen aan de creatie van een
dergelijke digitale avatar door de respectievelijke Cycling Esports-platforms.
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05; 01.01.06; 01.10.10; 01.07.12; 01.10.13; 04.03.19,
11.02.20, 12.06.20; 08.02.21)
1.3.064

Onder voorbehoud van de 2e zinsnede hieronder, mag alleen de heersend
wereldkampioen regenboogringen dragen op zijn uitrusting (zoals fiets, helm,
schoenen) zoals omschreven in de brochure “UCI jerseys visual guidelines” met
technische specificaties gepubliceerd op de UCI website welke door de UCI aan hem
wordt toegezonden. Echter, hij mag de regenboogringen alleen dragen in de
discipline, specialiteit en categorie waar de titel is behaald en in geen ander soort
wedstrijd.
De huidige individuele tijdrit wereldkampioen mag regenboog strepen aanbrengen op
zijn tijdrit fiets bij een individuele tijdrit en ploegentijdritten.
Indien een renner niet langer de titel van wereldkampioen bezit, kan een renner,
uitgesloten iedere ander soort uitrusting, de regenboogringen aan de boord en
manchetten van zijn trui dragen volgens de technische specificaties in de “UCI jerseys
visual guidelines” brochure gepubliceerd op de UCI website welke hem door de UCI
zal worden toegezonden. Hij mag een dergelijke trui echter alleen dragen in de
discipline, specialiteit en categorie waarin hij de titel heeft gewonnen en niet tijdens
andere wedstrijden. Volgens de bepalingen in de artikelen 1.3.056 en 1.3.059 is het
niet toegestaan de regenboogringen te dragen op de nationale teamkleding.
Iedere andere vorm van regenboogringen op de uitrusting is onderworpen aan de UCI
goedkeuring alvorens productie mag plaatsvinden.
(gewijzigd per 01.01.05; 01.09.05; 24.09.07; 01.10.10; 01.01.15; 08.02.21)

1.3.067

Vanaf de dag, volgend op de huldigingplechtigheid, mag de wereldkampioen
publiciteit aan brengen op zijn trui.
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De exacte plaats van publicitaire ruimte wordt nauwkeurig gedefinieerd in de “UCI
jerseys visual guidelines” brochure welke door de UCI aan iedere federatie waar een
wereldkampioen toe behoord wordt toegezonden, respectievelijk gepubliceerd op de
UCI website.
De drager van een wereldkampioenstrui is gerechtigd om de kleur van zijn koersbroek
aan te passen aan die van het tricot.
(gewijzigd per 01.01.01; 01.10.10, 12.06.20; 08.02.21)

§7
1.3.069

Trui van nationaal kampioen

De specificaties betreffende het ontwerp van de nationale kampioenstrui zijn
beschreven in de “UCI jerseys visual guidelines” brochure welke beschikbaar is op de
UCI-website. Deze specificaties zijn van toepassing voor alle disciplines.
Alvorens te produceren, dient het ontwerp van de nationale kampioenstrui (kleuren,
vlag, schets) welke wordt gemaakt voor de kampioen, te worden goedgekeurd door
de nationale federatie en dienen hierbij de regels van laatstgenoemde te worden
gerespecteerd.
Iedere nationale federatie moet het ontwerp van zijn nationale kampioenstrui
registreren bij de UCI, voor iedere discipline, op het laatst 21 dagen voor het nationaal
kampioenschap van de discipline in kwestie.
De drager van een nationale kampioenstrui is gerechtigd om zijn broek aan te passen
aan de trui.
Echter, na voorafgaande goedkeuring van de betreffende nationale federatie en in
plaats daarvan het dragen van een traditionele nationale kampioenstrui in de zin van
artikel 1.3.068, hebben de nationale kampioenen in MTB DHI, MTB 4X, MTB enduro
en BMX de mogelijkheid tot het dragen van een nationale kampioenstrui die verschilt
middels de linkermouw waarop de vlag van het land der nationaliteit is aangebracht.
Hierop is geen reclame is toegestaan. Afgezien van de linkermouw en met
inachtneming van de bepalingen in de artikelen 1.3.026 t/m 1.3.044, is de
overgebleven ruimte (b.v. voorkant, achterkant en rechter mouw) beschikbaar voor
de persoonlijke sponsor van de renner. De specificaties staan beschreven in de “UCI
jerseys visual guidelines” brochure welke staat vermeld op de UCI website.
(gewijzigd per 01.01.04; 01.10.10; 01.07.11; 01.01.20; 08.02.21)

§8
§8

Trui van continentaal kampioen

Trui van continentaal kampioen

1.3.070

Als een trui wordt toegekend bij een continentaal kampioenschap, mag de renner
deze trui dragen tijdens alle wedstrijden in de discipline, specialiteit en categorie
waarin ze zijn titel behaalde, en geen andere wedstrijd, tot de avond van de dag voor
aanvang van de volgende editie van het continentale kampioenschap van genoemde
discipline, specialiteit en categorie.
Continentale federaties kunnen de verplichting opleggen tot het verplicht dragen van
de trui van hun continentale kampioen in de discipline, specialiteit en categorie van
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hun keuze. Als in een koppelkoers een van de teamgenoten geen Continentaal
kampioen is, dan zullen beide renners dezelfde team-trui dragen.
De toegestane ruimten voor reclame is beschreven in de “UCI jerseys visual
guidelines” brochure gepubliceerd op de UCI website zijn identiek aan die van de
wereldkampioenstrui.
Voor de productie, moet de continentale kampioen zijn trui ontwerp (kleuren, vlag,
tekening) worden goedgekeurd door de betrokken continentale confederatie en
moeten de bepalingen van deze laatste worden eerbiedigt.
Het dragen van de Continentale kampioenstrui is verboden zodra de antidopingcommissie, na het in de artikelen 184 tot 206 van het anti-dopingreglement
beschreven onderzoek, verklaart dat de renner een anti-doping overtreding heeft
gepleegd en dit tot zijn definitieve vrijstelling.
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05; 01.09.05; 01.01.16; 23.10.19, 12.06.20; 08.02.21)
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