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TITEL 9 : WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 
Reglementswijzigingen welke ingaan per 08.02.2021 

MEMO 
08.02.21 

 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 2: DEELNAME AAN WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 

 
  

  § 2 Selectie van deelnemers per discipline 
 

Algemene voorwaarden 
9.2.009 In alle individuele disciplines kan de uittredende Wereld Kampioen als deelnemer 

worden geplaatst in aanvulling op het aantal deelnemers dat de Nationale Federatie 
op dergelijke kampioenschappen mag inschrijven. 
Hetzelfde principe is van toepassing voor de Olympisch/Paralympisch kampioen bij 
de eerstvolgende Olympische/Paralympische spelen of, ingeval het mountainbike 
betreft, de eerstvolgende twee wereldkampioenschappen mountainbike. 

  
Voor continentale kampioenschappen is de mogelijkheid gelimiteerd tot het eerste 
wereldkampioenschap volgend op de behaalde titel in een continentaal 
kampioenschap 

 
Op de baan, bij de ploegachtervolging, teamsprint, koppelkoers, omnium, 
puntenwedstrijd en scratch alsmede bij het kunstwielrijden mag de uittredende wereld 
en olympische kampioen deelnemen, ook indien zijn land niet deelneemt aan het 
wereldkampioenschap. 

 
In aangepast wielrennen, voor de Gemengde Team aflossing voor Gemengde Team 
Sprint en Gemengde Tandem Team Sprint, de uittredende Wereld en Paralympisch 
kampioen mogen alleen deelnemen als hun land nog niet is gekwalificeerd voor de 
Wereldkampioenschappen. 
 
De deelname aan de individuele wegwedstrijden wordt echter uitsluitend bepaald 
door artikel 9.2.010 en 9.2.020. 

 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 01.10.06; 01.10.10; 08.02.18; 21.06.18; 
08.02.21) 

 
9.2.031 De categorieën aan wie een Wereldkampioentitel wordt toegekend zijn als volgt:  

XCO  Elite Mannen (23 jaar en ouder) 
     Beloften Mannen (19 tot en met 22 jaar) 
     Elite Vrouwen (19 jaar en ouder) 
     Beloften Vrouwen (19 tot en met 22 jaar) 
     Junior Mannen (17 en 18 jaar) 
     Junior Vrouwen (17 en 18 jaar) 

XCM  Mannen (19 jaar en ouder) 
     Vrouwen (19 jaar en ouder) 

XCR  Ploeg (17 jaar en ouder) 
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  XCC  Mannen (23 19 jaar en ouder) 
    Vrouwen (23 19 jaar en ouder) 

XCE  Mannen (17 jaar en ouder) 
    Vrouwen (17 jaar en ouder) 

DHl  Elite Mannen (19 jaar en ouder) 
     Elite Vrouwen (19 jaar en ouder) 
     Junior Mannen (17 en 18 jaar) 
     Junior Vrouwen (17 en 18 jaar) 

4X  Mannen (17 jaar en ouder) 
     Vrouwen (17 jaar en ouder) 
  E-MTB  Mannen (19 jaar en ouder inclusief masters) 
    Vrouwen (19 jaar en ouder inclusief masters) 
  PUM  Mannen (17 jaar en ouder) 
    Vrouwen (17 jaar en ouder) 
  

(gewijzigd per 01.01.06; 01.02.12; 01.01.21; 08.02.21)  
 
 
 
  Overige gewijzigde artikelen per 08.02.21 
  (voor deze artikelen werd al verwezen naar het internationale reglement) 
 
  9.2.062 Bis 
  9.2.070 
  9.2.071 
  9.2.071 Bis 

   


