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TITEL 4 : MOUNTAINBIKE WEDSTRIJDEN 
 
 
Hoofdstuk 1 : ALGEMENE BEPALINGEN 

 
 

§ 1 Mountainbike wedstrijdsoorten 
 

4.1.001 De Mountainbike discipline omvat de volgende wedstrijdsoorten gekenmerkt door 
het formaat zoals hieronder omschreven: 
A.  Cross-country wedstrijden: XC 
  Cross-country Olympische wedstrijden: XCO 
  Cross-country marathon wedstrijden: XCM 
  Cross-country punt-tot-punt: XCP(punt tot punt) 
  Cross-country korte baan: XCC (criterium) 
  Cross-country afvalling wedstrijd: XCE 
  Cross-country tijdrit: XCT (tijdrit) 
  Cross-country ploegen estafette: XCR (ploegen estafette) 
  Cross-country etappe wedstrijd: XCS (etappe wedstrijd) 
 
 B.  Downhill: DH (heuvelafdaling) 
  Heuvelafdaling induvidueel: DHI 
  Heuvelafdaling marathon: DHM (massastart wedstrijden 
 
 C.  Four Cross: 4X (4 tegen elkaar) 
 
 D.  Enduro: END 
 
(gewijzigd: 01.10.13; 01.01.16; 01.01.20) 
 
 

§ 2 Leeftijdscategorieën en deelname 
 

4.1.002 Deelname aan wedstrijden wordt georganiseerd volgens de leeftijdscategorieën 
zoals omschreven in de artikelen 1.1.034 tot en met 1.1.037. 
 
(gewijzigd: 01.01.18) 
 

4.1.003 [Vervallen per 01.01.18} 
 
Cross-country Olympisch – XCO 

4.1.004 Behalve in UCI wereldkampioenschappen, continentale kampioenschappen en, 
naar het inzicht van nationale federaties, nationale kampioenschappen mogen 
Beloften mannen en vrouwen uitkomen in wedstrijden respectievelijk voor Elite 
mannen en vrouwen, ook al wordt er een aparte wedstrijd voor belofterenners 
verreden. 
 
Afzonderlijke beloften XCO Wereldbeker wedstrijden worden georganiseerd voor 
mannen en vrouwen. De eerste 5 mannen beloften en de eerste 5 vrouwen 
beloften van de laatste individuele XCO UCI ranglijst van het voorgaande jaar 
mogen beslissen of ze het gehele Wereldbeker seizoen als elite of belofte rijden. 
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Alle andere beloften moeten het gehele Wereldbeker seizoen in de belofte 
categorie rijden. 
 
Afzonderlijke beloften XCO Horse categorie en klasse 1 wedstrijden worden 
georganiseerd voor mannen en vrouwen, in welk geval een seperate uitslag moet 
worden opgemaakt voor beide categorieën. Bij klasse 2 en klasse 3 wedstrijden 
voor beloften, mannen en vrouwen, wordt gereden bij de Elite. De als zodanig 
gescheiden uitslagen moeten worden opgemaakt voor de beloften in klasse 2 en 
klasse 3 XCO wedstrijden. 
 
(gewijzigd: 01.10.13; 08.02.21) 
 

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 short track – XCC 
Cross-country kort parkoers wedstrijden staan open voor alle rijders van 19 jaar of 
ouder. Er hoeven geen afzonderlijke resultaten worden opgemaakt voor 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) 
 
Downhill - DH 

4.1.006 Met uitzondering van de wereldkampioenschappen staan heuvelafdaling 
wedstrijden open voor alle renners van 17 jaar of ouder. 
 
Tijdens de wereldkampioenschappen en wereldbekerwedstrijden, zullen 
afzonderlijke wedstrijden worden georganiseerd voor Junior mannen en vrouwen 
(leeftijd 17 en 18 jaar). Tijdens de wereldbeker wedstrijden zal separaat een 
wedstrijd voor junioren (M) worden georganiseerd. 
 
Voor alle andere downhill wedstrijden op de internationale kalender zullen de UCI 
punten worden toegekend in relatie tot de rijders tijden en niet tot zijn categorie. 
Dit geldt voor alle wedstrijden op de internationale kalender, inclusief 
Wereldkampioenschappen, continentale kampioenschappen en nationale 
kampioenschappen. 
  
Noot: Wanneer een Junior Downhill renner de beste tijd in het nationaal 

kampioenschap heeft gereden, dan moet hij/zij met de Elite Trui. De Junior 
trui is in dit geval niet van toepassing. 

 
(gewijzigd per: 01.07.12; 01.10.13; 04.04.14; 01.01.17) 
 
Four – Cross – 4X 
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4.1.007 De wedstrijden 4 Cross zijn toegelaten voor renners vanaf 17 jaar. De resultaten 
van de categorieën Junioren, Beloften of Elite mogen niet afzonderlijk worden 
weergegeven. 
 
Enduro - END 

4.1.0074 Bis Enduro wedstrijden staan open voor alle renners vanaf 17 jaar en ouder. Er zullen 
geen separate uitslagen worden opgemaakt voor Junioren, Beloften en Elite 
categorieën. 
 
(ingevoerd per: 01.10.13) 
 
Etappe wedstrijden 

4.1.008 Etappewedstrijden zijn toegestaan voor renners vanaf 19 jaar. De resultaten van 
de categorieën Junioren, Beloften of Elite mogen niet afzonderlijk worden 
weergegeven. 
 
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 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) 
 

4.1.010 In Cross –country Marathonwedstrijden, de UCI MTB –Marathon reeksen of 
Enduro wedstrijden mogen Masters deelnemen met een daglicentie of een ander 
soort van afgifte welke wordt uitgegeven door de bevoegde nationale federatie.  
 
Deze licentie (of alternatief) moet duidelijk de data van begin en einde van de 
geldigheidsduur vermelden. De nationale federatie waakt erover dat de houder van 
een tijdelijke- of daglicentie (alternatief) valt onder dezelfde vorm van verzekering 
als die renners met een doorlopende licentie. 
Om deel te mogen nemen aan het WK -Masters moeten de renners beschikken 
over een UCI gelieerde licentie als Master. 
 
(gewijzigd per 01.10.13) 
 
 

§ 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.  
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-  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. 
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) 
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§ 4 De Technisch afgevaardigde 
 

4.1.012 Voor Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen, Wereldbeker wedstrijden en 
Continentale kampioenschappen wordt deze afgevaardigde door de UCI 
aangewezen. 
 

4.1.013 Onder voorbehoud van de verantwoordelijkheden van de organisator, houdt de 
technisch afgevaardigde toezicht op de (voor)bereiding van de technische 
aangelegenheden van de wedstrijd en zal in dit opzicht de verbinding vormen met 
het UCI hoofdkantoor.  
 

4.1.014 Als een wedstrijd zich voordoet op een nieuwe parcours dan dient de Technisch 
Afgevaardigde zich vooraf aan te melden voor de technische goedkeuring 
(geschiktheid parcours, afstand, veiligheid, uurrooster der wedstrijden, 
bevoorrading- en technische zones, installaties, enz….) 
Hij overlegd organisator en stelt zo vlug mogelijk een inspectie verslag op voor de 
UCI Mountain Bike Coördinator. 
 

4.1.015 De Technisch Afgevaardigde moet minstens één dag voor aanvang van de eerste 
officiële training aanwezig zijn op de plaats van de wedstrijd en hij moet een 
inspectie van de locaties en parkoersen uitvoeren in samenwerking met de 
organisator en de voorzitter van het college van commissarissen. Hij coördineert 
de technische voorbereiding van de wedstrijd en zorgt ervoor dat zijn 
aanbevelingen, die worden weergegeven in een inspectierapport, worden 
uitgevoerd. Voor de uiteindelijke vaststelling van de parkoersen en elke 
verandering is de technische afgevaardigde verantwoordelijk. In de gevallen 
waarbij de technische afgevaardigde volgens artikel 4.1.012 niet hoeft te worden 
aangewezen, valt deze taak toe aan de president van het college van 
commissarissen. 
 

4.1.016 De technisch afgevaardigde is aanwezig bij de team managers vergaderingen. 
 
 

§ 5 De (Verkeers)regelaars 
 

4.1.017 Al de organisatoren moeten een coördinator (verantwoordelijke) voor de 
(verkeers)regelaars aanwerven, die één van de twee officiële UCI -talen spreekt. 
De voorzitter van het college der commissarissen, en als het geval zich voordoet 
de technisch afgevaardigde van de UCI, ontmoeten voor aanvang van de wedstrijd 
de (verantwoordelijke) coördinator voor de (verkeers)regelaars om zodoende de 
te gebruiken veiligheidsmaatregelen te optimaliseren volgens de instructies welke 
aan  de (verkeers)regelaars is gegeven (urgentieplan, uitrusting, fluitje, vlaggen, 
radiopost, enz.…). 
  
De organisator van de wedstrijd moet een voldoende aantal (verkeers)regelaars 
aanwerven om de veiligheid van de renners en de toeschouwers te verzekeren 
tijdens wedstrijden officiële trainingen. 
  
Elke organisator moet een gedetailleerde kaart leveren waarop de plaatsen der 
(verkeers)regelaars zijn aangeduid. Voor het type wedstrijden waarop door de UCI 
een technisch afgevaardigde aanduidt (art. 4.1.012) dient, voor aanvang van de 
wedstrijd, een kaart met de aanduiding der plaatsen van de (verkeers)regelaars 
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aan de UCI ter goedkeuring te worden voorgelegd. In het geval dat er geen 
technisch afgevaardigde door de UCI wordt aangeduid, dient een kaart waarop de 
plaatsen der (verkeers)regelaars zijn aangeduid, ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan de voorzitter van het college der commissarissen. 
 

4.1.018 De minimum leeftijd voor een (verkeers)regelaar is de leeftijd van de wettelijke 
meerderjarigheid van het land waar de wedstrijd plaatsvindt. 
 

4.1.019 De (verkeers)regelaars moeten gemakkelijk herkenbaar zijn door een badge of 
kenmerkend uniform/uitrusting. 
 

4.1.020 Alle (verkeers)regelaars zijn uitgerust met een fluit en de (verkeers)regelaars die 
zich op strategische punten van de omloop bevinden (deze punten worden door 
de organisatie op voorhand bepaald) tevens met een zender / ontvanger. Zij 
worden zo geplaatst dat er over het gehele parkoers een goede radioverbinding is. 
 

4.1.021 De (verkeers)regelaars moeten goed geïnstrueerd zijn over hun taak en 
parcoursplattegronden waarop eenvoudige locatie aanduidingen staan om de 
plaats van ongevallen aan te geven. 
 
 

§ 6 Wedstrijdprocedure 
 
Veiligheid 

4.1.022 Op het parcours mag alleen door de renners gereden worden tijdens de 
wedstrijden en officiële trainingsperioden. Gedurende trainingen dienen signaleurs 
en medische voorzieningen aanwezig te zijn. Alle andere personen moeten van 
het parcours gehouden worden. 
 
(gewijzigd per 01.02.12) 
 
Afgelasting 

4.1.023 In het geval van slechte weersomstandigheden kan de voorzitter van het college 
van commissarissen de wedstrijd afgelasten na raadpleging van de organisator 
en, waar aangewezen, de UCI Technisch afgevaardigde. 
 
Voor de start 

4.1.024 Het parcours van iedere wedstrijd moet voor de start goed afgebakend zijn en 
omschreven/uitgetekend en getoond worden bij het inteken punt. 
Toegang tot het parcours valt onder UCI controle vanaf het moment dat de UCI 
technisch afgevaardigde of, waar van toepassing, de president van het college van 
commissarissen die voor de wedstrijd is aangewezen arriveert (parcours inspectie) 
 
Voordat zij arriveren is toegang tot het parcours aan de van kracht zijnde wetten 
en lokale reglementen die bepalend zijn voor het wedstrijdterrein. De organisator 
kan de toegang tot het parcours niet wegens andere redenen weigeren.  
 

4.1.025 Voor de start van de officiële trainingsperiode controleert de UCI Technisch 
afgevaardigde of het parcours goed en veilig is afgebakend. Over deze controle 
wordt gerapporteerd aan de Voorzitter Jurycommissaris en de 
organisatiedirecteur. Bij afwezigheid van de UCI Technisch afgevaardigde wordt 
de controle en rapportage gedaan worden door de voorzitter van het College van 
commissarissen. 
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4.1.026 Bij Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen, Wereldbekerwedstrijden, 
Continentale kampioenschappen, wedstrijden buiten categorie (HC) alsmede alle 
etappewedstrijden moeten de ploegleiders of hun vertegenwoordiger een/de 
ploegleidersvergadering(en) bijwonen. De vergadering(en) moeten aangeduid zijn 
in het officiële wedstrijdprogramma. 
 

4.1.027 De controle van de licenties en het intekenen vindt plaats in een kantoor in de 
nabijheid van de start. Officiële training is alleen toegestaan nadat de 
licentiecontrole en de andere inschrijfformaliteiten zijn voldaan en de 
stuurboordnummers zijn uitgereikt. 
 

4.1.028 De definitieve deelnemerslijst moet opgemaakt worden voor de start van de 
wedstrijd. Deze lijst moet de naam en voornaam van de renners alsmede de 
nationaliteit, de naam van het UCI- team, de UCI- code, de categorie, het type 
wedstrijd, de afstand en het uur van vertrek vermelden. 
 

4.1.029 De organisator van de wedstrijd voorziet in tenminste zes (6) portofoons 
(zender/ontvanger) aan het college van commissarissen en één (1) voor de 
technisch afgevaardigde van de UCI of indien niet aanwezig voor de secretaris van 
de UCI, dit om een goede radioverbinding te verzekeren tussen de 
commissarissen. Deze portofoons dienen te zijn voorzien van een apart kanaal dat 
uitsluitend wordt gebruikt door het college van commissarissen en van een ander 
kanaal op het waarmee de commissarissen contact kunnen hebben met de 
directeur van de organisatie. In geval van een 4X – four cross moet de organisatie 
portofoons leveren welke zijn voorzien van een koptelefoon met oortjes. 
 
De start 

4.1.030 Bij Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen, Wereldbeker en Continentale 
kampioenschappen en voor wedstrijden buiten categorie (HC) dient de organisator 
dicht bij de startzone een aanzienlijk uitgestrekte oproepzone voorzien waar de 
renners zich kunnen opwarmen. Organisatoren van andere wedstrijden wordt 
eveneens aangeraden om in een dergelijke oproepzone te voorzien. 
 

4.1.031 Bij gegroepeerd gestarte wedstrijden mogen de oproepen naar de start van de 
renners niet eerder beginnen dan 20 minuten voor de geplande start van de 
wedstrijd. Deze periode mag gereduceerd wanneer het aantal deelnemers dat 
toelaat. Vijf minuten voor het oproepen begint moeten de renners door het publieke 
omroepsysteem worden geïnformeerd hierover, en nogmaals drie minuten 
voorafgaand. 
 
De renners stellen zich op in de volgorde waarin zij worden opgeroepen naar de 
start. Het aantal renners op iedere lijn wordt vastgesteld door de president van het 
college van commissarissen en er wordt toezicht op gehouden door een 
commissaris. De renner beslist zelf over de positie op de lijn.  
 
Wanneer de renners eenmaal staan opgesteld, is het opwarmen (door rollers, 
turbo-trainers, enz.) binnen en buiten het startgebied uitgesloten. 
 
De start vindt plaats door de commissaris volgens de volgende procedure: 
waarschuwingen op 3, 2 en 1 minuut en 30 seconden voor de start, vervolgens 
een laatste aankondiging dat de start plaatsvindt binnen de volgende 15 seconden. 
 
Er zal een startpistool, startlichten, of indien niet beschikbaar, een fluit worden 
gebruikt om de start aan te geven. 
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(gewijzigd per 01.01.20) 

 
4.1.032 [Vervallen 01.01.20] 

 
4.1.033 De startinstructies moeten gegeven worden in tenminste een van de officiële talen 

van de UCI. 
 
Gedrag van de renners 

4.1.034 Een renner moet altijd op een sportieve wijze handelen en toestaan om zich door 
een snellere renner in te laten halen zonder deze te hinderen. 
 

4.1.035 Als een renner de baan om welke reden dan ook verlaat, moet hij terugkeren naar 
de baan tussen dezelfde markeerpunten waar hij was gestopt. 
 
In het geval dat een rijder niet terugkeert naar de plaats zoals voorzien in dit artikel, 
kan het commissarissenpanel de renner diskwalificeren. 
 
(gewijzigd per 01.01.16; 01.01.19) 
 

4.1.036 De renners moeten de natuur respecteren en zich ervan verzekeren dat zij het 
gebied niet verontreinigen of daar schade aan toebrengen. 
 

4.1.037 Indien wordt vastgesteld dat een persoon het parkoers wijzigde wordt deze zijn 
accreditatie ontnomen of indien het om een renner gaat diskwalificatie (DSQ). 
 
 

§ 7 Uitrusting 
 

4.1.038 Het gebruik van radio verbindingen of andere communicatiemiddelen op afstand 
met renners is verboden. 
 

4.1.039 Het gebruik van banden met metalen spikes of schroeven is niet toegestaan, 
behalve voor Alpine Snow Bike en mag niet groter zijn dan 5 mm (exclusief rubber). 
 
(gewijzigd per 01.01.16; 01.01.19) 
 

4.1.039 Bis Tijdens MTB wedstrijden mogen geen traditionele wegsturen worden gebruikt. De 
(stuur) voorzieningen zoals gebruikt bij triatlon en tijdritten zijn verboden, maar 
traditionele handvaten  zijn toegestaan. 
 
(ingevoerd per 01.02.12; 01.01.16) 
 

N 
4.1.039.01 Voor wedstrijden op de nationale kalender zal geen beperking gelden voor de 

wieldiameter in MTB wedstrijden. Wel dient de minimale bandbreedte, gemeten 
over het karkas van de band (exclusief eventuele noppen o.d.), 40 mm te 
bedragen. Bij twijfel wordt de start door de jury geweigerd. 
 
 

§ 8 Installaties 
 

4.1.040 Opblaasbare bogen over het parcours zijn verboden. Tenzij de opbouw is voorzien 
van een stevige structuur. 
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(gewijzigd per 01.01.16) 
  

4.1.041 Bij MTB wedstrijden zijn geen E-Mountainbikes toegestaan tijdens wedstrijden, 
training en competitie. 
Uitzondering voor dit artikel is gemaakt voor E-Mountain Bike-wedstrijden zoals 
gespecificeerd in hoofdstuk VIII. 
 
(ingevoerd per 01.01.18; gewijzigd per 01.01.19; 01.01.20) 
 

4.1.042 Camera’s zijn niet toegestaan bij de finale cross-country en tijdens de kwalificatie 
rondes en finale Downhill/four cross/cross-country eliminatie. De renners zijn 
verantwoordelijk voor de veiligheid van plaatsing camera’s ter voorkoming van 
gevaar. De UCI kan beslissen tijdens de finale een camera toe te staan, echter 
alleen ter inzage van een televisieproductiemaatschappij. 
Opmerking: 
1. Zie ook, in het bijzonder, de artikelen 1.3.001 t/m 1.3.003 en 1.3.031 in Titel 

1 van de UCI reglementen. 
2. Camera’s mogen worden gebruikt tijdens training sessies in DHI )artikel 

4.3.021) onder de voorwaarden die zijn gesteld in dit artikel. 
 
(ingevoerd per 01.01.18; 01.01.19) 
 

4.1.043 Als in een elektronisch apparaat is voorzien, dan wordt hun identificatie of 
geografische locatie doorgegeven aan de serviceprovider van tijdregistratie. De 
renners zijn verplicht om het te dragen naast het identificatienummer zoals vermeld 
in artikel 1.3.073. 
 
Het elektronische apparaat voor tijdregistratie van de serviceprovider moet gelijk 
zijn voor alle renners die deelnemen aan hetzelfde evenement. Het wordt 
beschouwd als een identificatienummer dat vergelijkbaar is met de materialen 
zoals vermeld in de artikelen 1.3.073, 1.3.076, 1.3.077, 1.3.080, 12.1.040 en 
12.1.040 § 5 zijn van toepassing. 
 
(ingevoerd per 01.01.18) 
 

4.1.044 In tegenstelling tot de algemene regel gedefinieerd in artikel 1.3.006, mogen voor 
Mountainbike downhill- en enduro-evenementen de twee wielen een andere 
diameter hebben maar moeten ze wel voldoen aan de specificaties van artikel 
1.3.018 
 
(ingevoerd per 01.01.19) 
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Hoofdstuk 2 : CROSS COUNTRY WEDSTRIJDEN 
 
 

§ 1 Wedstrijdeigenschappen 
 
Cross-country Olympisch – XCO  

4.2.001 De duur en ronde lengte van een Olympische Cross -country wedstrijd in de 
verschillende wedstrijdklassementen in onderstaande tabel moet de volgende 
basistijden zo dicht mogelijk in lengte benaderen.   

  
 Wereldkampioenschappen 

Wereldbeker wedstrijden 
Continentale 

Kampioenschappen 
Hors klassement 

Klasse 1 wedstrijden 

Klasse 2 wedstrijden Klasse 3 wedstrijden 

 Wedstrijdtijd Ronde 
lengte 

Wedstrijdtijd Ronde 
lengte 

Wedstrijdtijd Ronde 
lengte 

Junioren 
Mannen 

1:00 – 1:15  
 
 
 

4 km 
tot 

6 km 

1:00 – 1:15  
 
 
 

4 km 
tot 

 10 km 

1:00 – 1:15  
 
 
 

Geen 
beperking  

en 
indeling 

Junior 
Vrouwen 

1:00 – 1:15 1:00 – 1:15 1:00 – 1:15 

Belofte 
mannen 

1:15 – 1:30 n.v.t. * NA * 

Belofte 
vrouwen 

1:15 – 1:30 n.v.t. * NA * 

Elite 
mannen 

1:20 – 1:40 1:30 – 1:45 Geen 
beperking 

Elite 
Vrouwen 

1:20 – 1:40 1:30 – 1:45 Geen 
beperking 

*  Beloften gelijk aan Elite. 

 
De UCI bepaald jaarlijks het aantal UCI Junior Series XCO wedstrijden.  
 
(gewijzigd per 01.10.13; 04.04.14; 01.01.17) 
 

4.2.002 De omloop van het Olympische Cross -country wedstrijd moet een attractief en 
ideale klaverblad creëren, om een gemakkelijk uitzicht voor publiek en televisie-
gebruik te verkrijgen. 
  
Het gebruik van de dubbel gebruikte bevoorrading/technische zones zijn aan te 
raden.  
  
Het parkoers moet bij iedere kilometer voorzien worden van een bord dat de nog 
af te leggen afstand aanduidt tot aan de aankomstlijn. 
 
(gewijzigd per 01.10.13; 01.01.17) 
 

4.2.003 De renners starten in één enkele groep. 
 
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. 
 
Iedere organisator die een andere afstand wenst te gebruiken dan deze hier 
aangehaald dient voorafgaande toestemming te hebben van de UCI 
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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.  
 
(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). 
  
(gewijzigd per 01.02.12; 01.10.13; 01.01.16; 01.01.21) 
 

4.2.007 De renners starten in één enkele groep. 
 
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 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)  
 

4.2.009 Natuurlijke en kunstmatige hindernissen zijn alleen toegestaan als het gebruik 
daarvan is goedgekeurd door de UCI Technisch gedelegeerde of, bij diens 
afwezigheid, de president van het college van commissarissen. 
 
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 



KNWU REGLEMENTEN 

 

20210610 Titel 4 : MOUNTAINBIKE WEDSTRIJDEN 15 

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 6 renners 
deelnemen aan de kwalificatie reeks.  
 
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) 
 
Finale 

4.2.012 Voor de finale worden de rugnummers uitgedeeld op basis van de resultaten 
behaalt in de kwalificatiereeks, het nummer 1 komt toe aan de winnaar van de 
kwalificatie. 
 
De finale is samengesteld uit afvalreeksen en de ronde’s worden gevormd zoals 
aangegeven in de tabellen van de bijlagen 6 en 7 – Formaat van de XCE 
competities. 
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Serie volgorde: 
• Eerst de mannen en daarna de vrouwen middels een gelijk systeem. 
• Finales: Vrouwen een kleine finale gevolgd door de grote finale. 
•    Mannen  een kleine finale gevolgd door de grote finale. 
 
Opzettelijk contact door te duwen, trekken of op een andere manier waardoor een 
andere deelnemer vertraagt, valt of de baan verlaat, is niet toegestaan en 
resulteert in diskwalificatie wegens schending van UCI-regels (DSQ) van de 
initiator. 
 
Naar goeddunken van het college van commissarissen kan een renner degradatie 
(REL) worden aangekondigd en krijgt hij een andere kwalificatie stand dan zijn 
werkelijke finish. 
 
De renners die worden uitgeroepen als DNF, DSQ of DNS in de halve finale 
hebben geen recht om nog deel te nemen aan de kleine finale.  
 
Het eindklassement van de competitie wordt per groep opgesteld in de volgorde 
zoals hierna bepaalt:  
1. Alle renners die deelnemen aan de grote finale, behalve de renners met 

DQ 
2. Alle renners die geklasseerd zijn in de kleine finale, behalve de renners met 

DQ 
3. Renners DNF of DNS  in de halve finales. 
4. De plaatsing van de andere renners die zij in hun reeks bereikten, daarna 

door hun behaalde plaats in de schiftingsronde en tenslotte door hun 
rugnummer. 

 
Binnen elke groep hierboven vermeld worden de DNF renners geklasseerd voor 
de DNS. In het geval van meerdere DNF of DNS is de schiftingsbreker het 
startnummer. 
 
Renners DNF of DNS in de eerste ronde van de finale worden vermeld zonder 
classificatie. 
 
Renners DSQ in de finale worden vermeld zonder classificatie. 
 
Alle renners gerangschikt naar een renner DSQ worden slechts één plaats hoger 
gerangschikt binnen de betreffende fase. Geen enkele renner die in een eerdere 
fase werd uitgeschakeld, kan hoger in het eindklassement komen. Bijvoorbeeld, in 
het geval van een DSQ in de grote finale, zullen alle renners gerangschikt naar de 
DSQ renner één plaats hoger gerangschikt worden en de rang vier in de 
eindclassificatie blijft niet toegewezen. 
 
Renners die niet gekwalificeerd zijn voor het hoofdevenement worden niet vermeld 
in de eindklassering. 
 
(gewijzigd per 01.02.12; 01.01.19) 
 
Speciale regels 

4.2.013 Een start rooster moet worden getekend op de grond. De renners worden op één 
lijn opgesteld voor het vertrek. In elke uitschakeling reeks mogen de renners hun 
plaats kiezen in de volgorde van hun rugnummer. De renner met het laagste 
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nummer mag het eerst zijn plaats kiezen. De renners moeten de start nemen met 
één voet op de grond. 
  
De XCE nationaal kampioen moet tijdens de nationale kampioenschappen een 
XCE nationale trui  dragen en de XCE wereldkampioen zijn wereldkampioenstrui. 
 
(gewijzigd per 01.02.12; 01.10.13) 
 
Cross-country tijdrit – XCT 

4.2.014 De XCT wedstrijden worden enkel verreden tijdens de etappewedstrijden (XCS). 
  
(gewijzigd: 01.10.13; 04.04.14) 
 
Cross-country ploegen estafette – XCR 

4.2.015 Bij wereldkampioenschappen en continentale kampioenschappen mogen 
estafettewedstrijden per ploeg georganiseerd worden, zoals voorzien door de 
artikelen 9.2.032 en 9.2.033. 
  
Enkel tijdens de wereldkampioenschappen en continentale kampioenschappen 
worden UCI -punten toegekend. Een minimum van 5 landen dienen te strijden om 
voor de XCR UCI punten.  De UCI  punten worden alleen toegekend aan de 
landenploegen en niet aan de renners zelf. 
 
(gewijzigd per 01.10.13) 
 
 

§ 2 Parkoers 
 

4.2.016 In het parkoers van een cross-country wedstrijd moet een verscheidenheid van 
terrein zoals weggedeelten, bospaden en –wegen, terreinen, 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) 

 
4.2.017 Het parkoers moet volledig berijdbaar zijn, ook tijdens moeilijke 

weersomstandigheden. In gedeelten van het parcours die waarschijnlijk 
gemakkelijk verslechteren, moet voorzien zijn in een parallel gedeelte. 
 

4.2.018 Uitgestrekte één baans gedeelten moeten periodiek passeergedeelten hebben.  
 

4.2.019 Op parkoersen voor een cross-country wedstrijd bij Wereldkampioenschappen, 
Continentale kampioenschappen, Wereldbeker- en buitencategorie wedstrijden, 
moeten voorzieningen worden aangebracht voor tenminste 6 oversteekpunten 
voor toeschouwers. De oversteekpunten moeten aan iedere zijde gereguleerd 
worden. 
 
 

§ 3 Parkoers afbakening 
 

4.2.020 Het complete parkoers moet afgebakend en aangeduid zijn volgens het volgende 
systeem: 
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4.2.021 Richtingspijlen (zwarte pijlen op witte of fluorescerende gele borden) geven de te 
volgen richting, m.n. bij veranderingen van richting, kruispunten, en alle potentieel 
gevaarlijke situaties. De minimale afmetingen van de richtingpijlen is 40 cm bij 20 
cm en zij mogen niet meer dan 1,5 m boven het grondniveau geplaatst zijn. 
 

4.2.022 De pijlen moeten aan de rechterzijde van het parcours staan, behalve als het 
parkoers naar rechts gaat in welk geval de pijlen voor en op de bocht aan de 
linkerzijde van het parkoers staan. 
 

4.2.023 Een pijl moet worden geplaatst op 10 meter voor de splitsing, op de splitsing en 10 
meter na de splitsing, om aan te geven dat de juiste route wordt gevolgd.   
 
Om verkeerde richtingen te voorkomen moet een duidelijk zichtbare aanduiding 
met een “X” teken worden geplaatst. 
 

4.2.024 Bij een mogelijk gevaarlijke situatie moeten één of meer neerwaarts wijzende pijlen 
worden geplaatst op 10 tot 20 meter voor -en tevens ter hoogte van- de hindernis 
of het mogelijk gevaarlijke punt.  
 
Twee neerwaarts wijzende pijlen moeten gebruikt worden bij een meer gevaarlijke 
situatie. 
 
Een serieus risico welke veel aandacht vereist moet aangeduid worden met drie 
neerwaarts wijzende pijlen. 
 

4.2.025 De volgende aanduidingen moeten worden gebruikt:    
 

 
 
4.2.026 Het gedeelte van een cross-country parkoers waarin steile of mogelijk gevaarlijke 

hellingen voorkomen moeten afgebakend en beveiligd worden met niet-metalen, 
bij voorkeur bamboe of PVC stokken (slalom stokken), 1,5 tot 2 meter hoog. 
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In zeer snelle gedeelten van het parkoers waar de technisch afgevaardigde of, bij 
diens afwezigheid, de president van het college van commissarissen dit passend 
acht, kunnen, volgens onderstaand figuur, kleine vlaggetjes worden gebruikt om 
het berijdbare parkoers aan te duiden. (het afzetlint moet geplaatst zijn op de 
stokken/pijpen op een hoogte die niet verstorend werkt voor televisie opnamen – 
normaal op 50 cm vanaf de grond). Het zone “B” gedeelte moet tenminste 2 meter 
breed zijn. 

 
 (gewijzigd per 01.01.17) 
 

4.2.027 Waar in de parkoersgedeelten obstakels voorkomen zoals, muren, boomstronken 
of –stammen moeten hooibalen of geschikte stootkussens worden gebruikt om de 
renners te beschermen. Deze bescherming mag de berijdbaarheid van het 
parkoers niet beperken. 
 
Indien noodzakelijk, zoals langs richels en waar gevaar bestaat voor een steile val, 
moeten vangnetten worden aangebracht die voldoen aan de veiligheidsnormen. 
Beschermingen met netten of mazen met openingen die groter zijn dan 5 cm x 5 
cm mogen niet worden gebruikt, tenzij gedekt. 
 
Houten bruggen of afritten moeten voorzien worden van een antislip oppervlak 
(tapijt, kippengaas of speciale antislipverf). Het gebruik van een kippengaas 
netwerk is acceptabel tenzij de brug of afrit in een neerwaartse afdaling wordt 
genaderd. 
 
(gewijzigd per 01.01.16) 
 

4.2.028 Bij wedstrijden volgens de Olympische formule tijdens de Olympische Spelen, 
Wereldkampioenschappen, Wereldbeker wedstrijden en Continentale 
kampioenschappen en buitencategorie wedstrijden moet het parkoers over de 
gehele lengte afgebakend (met stokken of spandoeken) en beschermd zijn.  
 
Bij alle wedstrijden volgens de marathon formule moet het parcours goed genoeg 
zijn afgebakend om ervoor te zorgen dat het zonder problemen kan worden 
gevolgd. 
 
(gewijzigd per 01.10.13) 
 

4.2.029 Boomwortels en -stronken, uitstekende rotsen, enz. moeten, zo mogelijk, met 
(uitsluitend biologisch afbreekbare) opvallende fluorescerende verf worden 
bespoten. 
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(gewijzigd per 01.01.16) 
 
 

§ 4 Start en finishplaats 
 

4.2.030 De start- en/of finishspandoeken moeten precies boven de start- en finishlijnen 
geplaatst worden op tenminste 2,5 mtr boven grondniveau en over de gehele 
breedte van het berijdbare oppervlak. 
 

4.2.031 De startplaats voor een cross-country wedstrijd (groep gestarte wedstrijden) moet: 
 
a. Voor wereldkampioenschappen en wereldbekerwedstrijden: 

- tenminste 8 meter breed zijn over tenminste 50 meter voor de 
startstreep; 

- tenminste 8 meter breed zijn over tenminste 100 meter na de 
startstreep. 

 
b. Voor alle andere wedstrijden: 

- tenminste 6 meter breed over 50 meter voor de starlijn; 
  - tenminste 6 meter breed over 100 meter voorbij de startlijn. 
 
Voor alle wedstrijden moet de start op een vlakke of oplopend gedeelte van het 
parcours plaatsvinden. 
 
Het moet voor de renners mogelijk zijn om elkaar gemakkelijk te passeren bij de 
eerste vernauwing na de start. 
 
(gewijzigd per 01.10.13) 
 

4.2.032 De aankomstplaats van een cross-country wedstrijd (groep gestarte wedstrijden) 
moet: 
- tenminste 4 meter breed zijn over tenminste 50 meter voor de finishstreep; 

bij Wereldkampioenschappen en Wereldbeker wedstrijden moet dit 
tenminste 8 meter breed over tenminste 80 meter zijn; 

- tenminste 4 meter breed zijn over tenminste 20 meter na de finishstreep; 
bij Wereldkampioenschappen en Wereldbeker wedstrijden moet dit 
tenminste 8 meter breed over tenminste 50 meter zijn; 

- plaatsvinden op een vlak of heuvelopwaarts gedeelte van het parkoers. 
 

4.2.033 Aan beide zijden van het parkoers moeten dranghekken geplaatst worden vanaf 
tenminste 100 meter voor, tot tenminste 50 meter na de start- en finishstreep. 
 

4.2.034 De laatste kilometer van de wedstrijd moet duidelijk en nauwkeurig zijn aangeduid. 
 
 

§ 5 Verzorging /Technische assistentie zones 
 
Plattegrond 1: Voedings-/Technische assistentie zone aan een zijde 
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Plattegrond  2: Voedings-/Technische assistentie zones aan 
tegenoverliggende zijden 
 

 
  
 
 
Plattegrond  3: Dubbele Voedings-/Technische assistentie zone 
 

 
 

4.2.035 De bevoorrading is alleen toegelaten in de voor dit doel bestemde zones en ze 
worden ook gebruikt als technische assistentie zones. Deze zones worden 
bevoorrading- /technische assistentie zones genoemd.  
 

4.2.036 Elke bevoorrading/technische assistentie zone moet zich bevinden in een vlakke 
sector of in stijgende lijn zodanig dat de snelheid er voldoende laag is op een 
voldoende brede plaats. De dubbele bevoorrading/technische zones zijn ten 
zeerste aan te bevelen. 
  
Voor de wedstrijden van het formaat XCO - Olympische Cross -country wordt er 
één dubbele zone of twee enkele zones geïnstalleerd. Voor de wedstrijden van het 
formaat XCM –Marathon moeten er minimum 3 zones bevoorrading/ technische 
assistentie worden voorzien. De organisatoren moeten voorzien in de toegang 
benodigdheden van het personeel der ploegen tijdens cross –country Marathon 
wedstrijden. 
 
Voor de cross-country team relay wedstrijden tijdens de wereldkampioenschappen 
en, indien van toepassing, tijdens de continentale kampioenschappen, kan een 
feed / zone technische bijstand worden ingesteld voor alleen technische 
ondersteuning, naar het oordeel van de voorzitter van het college van 
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commissarissen. Voor de duidelijkheid, het geven van de voeding is in de 
technische zone is niet toegestaan bij team relay wedstrijden. 
 
(gewijzigd per 01.01.17) 
 

4.2.037 De technisch afgevaardigde van de UCI of, bij diens afwezigheid, de president van 
het college van commissarissen, beslist, in overleg met de organisatie directeur, 
over de verdeling en locatie voor de verzorgings- / technische assistentieplaatsen. 
 

4.2.038 De bevoorrading/technische zones moeten voldoende breed en lang zijn om de 
vrije doorgang van de renners die niet afstappen toe te laten. 
  
Het personeel verbonden met de renners dienen herkenbare kleding te dragen. 
 
(gewijzigd per 01.10.13) 
 

4.2.039 De verzorgings- / technische assistentieplaatsen moeten duidelijk herkenbaar en 
genummerd zijn.  
Zij moeten in een volledig voor het publiek afgescheiden, omheind gebied ingericht 
worden. Toegang moet streng worden gecontroleerd door commissarissen en/of 
regelaars. 
 

4.2.040 Bij Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen, wedstrijden voor de 
Wereldbeker en Continentale Kampioenschappen mag niemand toegang hebben 
tot de bevoorrading/technische zone zonder accreditatie. Deze regel is niet 
toegestaan bij de marathon wereldkampioenschappen. 
 
Voor de Olympische spelen, wereldkampioenschappen, wereldbeker en 
continentale kampioenschappen  worden de accreditaties door het college van 
commissarissen aan het einde van de vergadering met de ploegleiders verstrekt. 
 
Voor wereldbekerwedstrijden worden lange accreditaties afgegeven aan de UCI 
Elite MTB-teams en UCI MTB-teams. Voor de nationale federaties of individuele 
rennerspassen zal de organisator maken en bij registratie uitreiken: ze verkrijgen 
1 accreditatie per geregistreerde rijder per zone. Noot: ze krijgen voor een zone 
met dubbele invoer / technische assistentie slechts 1 accreditatie per 
geregistreerde rijder. 
  
(gewijzigd per 01.01.20) 
 

4.2.041 Lichamelijk contact tussen verzorgers/mecaniciens en renners is alleen 
toegestaan in de verzorgings- / technische assistentieplaatsen. 
Bidons en voeding moet aan de renner per hand overhandigd worden door de 
verzorger of de mecanicien. De verzorger of de mecanicien mogen niet naast hun 
renner meelopen. 
 

4.2.042 Het sproeien van water over renners of fietsen door verzorgers of mecaniciens is 
verboden. 
 

4.2.043 Beschermende zonnebrillen mogen alleen verwisseld worden in de verzorgings- / 
technische assistentieplaatsen. Een gebied waar brillen kunnen worden verwisseld 
kan aan het eind van de verzorgingsplaats worden ingericht.) 
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4.2.044 Geen enkele renner mag op het parkoers terugrijden om een verzorgings- / 
technische assistentieplaats te bereiken. Iedere renner die dit doet wordt 
gediskwalificeerd. Alleen binnen de verzorging / technische assistentieplaatsen 
mag een renner omkeren, zonder andere deelnemers te belemmeren. 
 
(gewijzigd per 01.02.12) 
 
 

§ 6 Technische assistentie 
 

4.2.045 Technische assistentie tijdens de wedstrijd is volgens de hierna vermelde 
voorwaarden toegestaan. 
 

4.2.046 Goedgekeurde technische assistentie tijdens de wedstrijd bestaat uit reparatie of 
de vervanging van ieder deel van de  fiets anders dan het frame. Verwisseling van 
fietsen is niet toegestaan en de renner moet de finish passeren met hetzelfde 
stuurbordnummer als bij de start. 
 

4.2.047 Technische assistentie mag alleen gegeven worden in de verzorgings- / 
technische assistentieplaatsen. 
 

4.2.048 Reserve materiaal en uitrusting voor reparaties moet in deze verzorgingsplaatsen 
blijven. Reparaties en verwisseling van onderdelen mag door de renner zelf 
uitgevoerd worden of met de hulp van een ploeggenoot, ploegmecanicien of 
neutrale technische assistentie.  
 
(gewijzigd per 01.01.16) 
 

4.2.049 In aanvulling op technische assistentie in de verzorgingsplaatsen, is technische 
assistentie buiten deze plaatsen alleen toegestaan tussen renners van hetzelfde 
UCI MTB team of dezelfde nationale ploeg. Voor de wereldkampioenschappen is 
technische assistentie alleen toegestaan tussen renners van hetzelfde nationale 
team. 
 
Renners mogen reserve-onderdelen en gereedschap dragen onder voorwaarde 
dat deze geen gevaar opleveren voor de renner zelf of andere 
wedstrijddeelnemers. 
 
(gewijzigd per 01.01.20) 
 
 

§ 7 Veiligheid 
 
(Verkeers)regelaars 

4.2.050 Voor zover mogelijk moet iedere (verkeers)regelaar in een directe zichtlijn van de 
volgende geplaatst zijn. Zij moeten het naderen van de renners aankondigen met 
een kort, luid fluitsignaal. 
 

4.2.051 Alle regelaars die op potentieel gevaarlijke gedeelten van het parkoers werken, 
moeten een gele vlag dragen waarmee zij moeten zwaaien bij een valpartij om 
andere renners te waarschuwen. 
 
Eerste hulp (minimale vereisten) 



KNWU REGLEMENTEN 

 

20210610 Titel 4 : MOUNTAINBIKE WEDSTRIJDEN 24 

4.2.052 Tenminste één ambulance en een basis eerste hulppost is bij iedere wedstrijd 
vereist. 
Bij iedere wedstrijd moeten tenminste een (1) arts en tenminste zes (6) personen 
die gekwalificeerd zijn om eerste hulp te verlenen volgens de wetten van het land 
op het wedstrijdterrein aanwezig zijn. 

 
N 
4.2.052.01 De verplichting “aanwezigheid van een ambulance” zoals omschreven in artikel 

4.2.052 geldt voor die gevallen waarbij een ambulance niet binnen 15 minuten na 
de melding aanwezig kan zijn op het parcours. In die gevallen zal vanaf het begin 
van de wedstrijden een ambulance aanwezig moeten zijn. 
 
(ingevoerd per 01.02.15) 
 

4.2.053 De eerste hulppost moet centraal liggen en voor de deelnemers goed herkenbaar 
zijn. 
 

4.2.054 De eerste hulpposten en de leden van de eerste hulpdienst moeten via 
radiocommunicatie contact hebben met elkaar, met de organisatie, de coördinator 
(verkeers)regelaar en met de president van het college van commissarissen. 
 

4.2.055 Eerste hulppersoneel moet gemakkelijk herkenbaar zijn door een kenmerk of 
uniform. Dit moet uniek zijn. 
 

4.2.056 Eerste hulppersoneel moet op de sleutelposities van het parkoers geplaatst 
worden en moet iedere dag van de wedstrijden aanwezig zijn. 
 
Er moet tevens een eerste hulpploeg aanwezig zijn op de officiële trainingsdagen. 
 

4.2.057 De organisator moet de vereiste maatregelen nemen om een snelle evacuatie van 
gewonde personen vanaf elk punt op het parkoers te vergemakkelijken. Alle terrein 
voertuigen (motoren, quads etc.) en ervaren chauffeurs dienen beschikbaar te zijn 
om snel in op moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen komen. 
 
Mogelijke risicogebieden moeten duidelijk kenbaar zijn en toegankelijk voor 
ambulances (zo nodig met vierwielaandrijving). 
 

4.2.058 Voorafgaand aan het wedstrijdevenement wordt een instructie gegeven met de 
organisatie directeur, de dienstdoende personen van de eerste hulpdienst en de 
(verkeers)regelaars en de president van het college van commissarissen. 
 
De organisator moet plattegronden van het parkoers uitgegeven aan de leiding van 
de eerste hulpdienst. 
 

4.2.059 Voor cross -country marathon wedstrijden moet de organisator een motor met 
berijder ter beschikking stellen om de renners vooraf te rijden genaamd “eerste 
motor” alsook een motor met berijder om de wedstrijd af te sluiten genaamd 
“laatste motor”. Voor Cross -country wedstrijden van het Olympisch formaat, moet 
alleen de eerste motor vooraan voorzien zijn van een bord waarop het nog aantal 
af te leggen ronden wordt aangeduid. 
 
(gewijzigd per 01.10.13) 
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§ 8 Wedstrijd procedures 
 
Training 

4.2.060 Tenminste 24 uur voor de start van de eerste wedstrijd moet de organisator het 
parkoers toegankelijk en volledig afgebakend hebben voor de training. Bij 
Wereldbeker wedstrijden (XCO) is deze uiterste termijn tenminste 48 uur voor de 
start van de eerste wedstrijd. 
 
Renners moeten hun stuurbordnummers voeren tijdens de trainingssessies. 
 
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 
1. volgens het laatst gepubliceerde UCI XCM individueel klassement; 
2. volgens het laatste gepubliceerde UCI XCO individuele klassement; 
3. niet geklasseerde renners : door lottrekking. 
 
(gewijzigd per: 01.02.12; 01.01.21) 
 
Klassement 

4.2.062 Renners die de wedstrijd verlaten worden op het uitslagformulier aangeduid als 
DNF (Did Not Finish) en ontvangen geen punten voor deze wedstrijd. 
 

4.2.063 Renners die een ronde worden ingehaald moeten de ronde tijdens welke zij 
werden ingelopen afmaken en de wedstrijd te verlaten via een uitgang voor het 
begin van het laatste rechte eind voor de finish of in de “80%” zone zoals 
omschreven in artikel 4.2.061, indien die regel van toepassing is.  
Zij worden in de uitslag opgenomen in volgorde waarin zij uit de wedstrijd genomen 
zijn plus het aantal ronden dat zij niet hebben afgemaakt. 
 
(gewijzigd per 01.02.12) 
 

4.2.064 Na overleg tussen de voorzitter van het college van commissarissen en de 
organisator beslist de voorzitter van het college van commissarissen of de 80% 
regel al dan wel of niet wordt toegepast voor  de Cross – country wedstrijden 
Olympisch formaat (XCO). Elke renner die 80% langzamer was dan d e tijd na 
de eerste ronde van de renner aan de leiding wordt uit de wedstrijd genomen. Hij 
dient de wedstrijd te verlaten aan het einde van de ronde waarin hij uit de wedstrijd 
werd genomen in de daarvoor voorziene ruimte (genoemd 80% zone) behalve 
wanneer de leider in de wedstrijd zich in de laatste ronde bevindt. Voor de 
Wereldbeker wedstrijden, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen van 
Cross -country wedstrijden Olympisch formaat is de toepassing van de 80%regel 
verplicht 
 

4.2.065 Renners die uit de wedstrijd worden genomen ingevolge artikel 4.2.061 worden in 
de uitslag opgenomen in de volgorde waarin zij uit de wedstrijd werden genomen 
plus het aantal ronden achterstand. 
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(gewijzigd per: 01.02.12) 
 
 

§ 9 Etappewedstrijden 
 
Algemene reglementen 

4.2.066 Etappewedstrijden bestaan uit een reeks Cross -country wedstrijden die betwist 
worden door ploegen, nationale ploegen en individuele renners. De renners 
moeten elk van deze ritten beëindigen met respect voor de van toepassing zijnde 
regels, ten einde zich kunnen aan te melden voor de volgende rit. 
 

4.2.067 Organisatoren moeten de gedetailleerde technische gids van hun wedstrijd aan de 
UCI toezenden voor goedkeuring en dit tijdens de periode van opmaak van de 
internationale kalender registratie.   
Bij gebrek van dergelijke goedkeuring kan de wedstrijd niet geplaatst worden op 
de internationale kalender. 
Een voorbeeld van een dergelijke technische gids is op aanvraag verkrijgbaar bij 
UCI. 
 
(gewijzigd per 01.10.13) 
 

4.2.068 Een etappewedstrijd kan in verschillende landen plaatsvinden, onder voorwaarde 
dat de nationale federaties van de betreffende landen de organisatie en de koers 
hebben goedgekeurd. Bij de aanvraag moet een bewijs van een dergelijke 
toestemming overlegd worden om de wedstrijd op de kalender te krijgen. 

 
4.2.069 De deelnemende ploegen bestaan uit maximum 6 renners per ploeg. 

 
4.2.070 De etappewedstrijden zijn vergelijkbaar met de XCM. XCM wereldkampioenen en 

XCM nationale kampioenen mogen hun kampioenstrui niet dragen tijdens 
etappewedstrijden. 
 
(gewijzigd per 01.02.12; 01.01.21) 
 
Duur en etappes 

4.2.071 Tenzij anders beslist door het UCI Management Comité, worden 
etappewedstrijden minimaal over vier dagen uitgevoerd, met een maximum van 
negen dagen. 
Er mag slechts één etappe per dag worden verreden. 
Bovendien moet de organisator van een etappekoers een langeafstandstraject 
uitvoeren dat voldoet aan de minimumafstand van een Cross-country marathon 
zoals vermeld in artikel 4.2.004. 
 
(gewijzigd per 01.01.19) 
 

4.2.072 De verschillende soorten Cross–country wedstrijden zoals genoemd in de artikelen 
4.2.001 tot 4.2.009 en 4.2.014 kan, behalve de afvalwedstrijden (XCE), gekozen 
worden voor etappes. 
 

4.2.073 Voor alle soorten wedstrijden (XCO, XCM, XCP, XCC, XCT) 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. 
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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) 
 
Klassementen 

4.2.074 Het individuele algemeen klassement op basis van tijd is voor mannen en vrouwen 
verplicht. UCI–punten worden enkel voor het algemeen klassement toegekend.  * 
* Voor etappewedstrijden voor met teams van 2 renners, voorbeeld Cape-

Epic, worden de UCI punten toegewezen aan beide rijders (niet verdeeld 
tussen renners). 

 
Het individueel algemeen klassement is gebaseerd op bijeen telling van de tijden 
van de individuele deelnemer van elke etappe. 
 
Wanneer twee renners of meer eenzelfde tijd hebben in het individueel algemeen 
klassement worden de geregistreerde fracties van seconden die werden behaald 
in de individuele tijdrit toegevoegd (de proloog inbegrepen) aan de globale tijd om 
zo het algemeen klassement op te maken. Indien zij nog steeds ex-aequo zijn of 
indien er geen individuele tijdrit is, zal de klassering van de behaalde plaats na 
iedere etappe worden opgeteld en in laatste instantie zal de plaats behaald in de 
laatst verreden etappe doorslaggevend zijn. 
 
(gewijzigd per 04.04.14) 
 

4.2.075 De andere algemene klassementen mannen en vrouwen zoals het 
puntenklassement, bergklassement en het ploegenklassement zijn optioneel. 
 
In etappewedstrijden met een algemeen ploegenklassement kunnen uitsluitend 
drie soorten ploegen voor het klassement strijden, te weten: 
- UCI Elite MTB ploegen 
- UCI MTB ploegen 
- Nationale ploegen 
 
Behalve in het geval van ploegentijdritten, wordt het algemeen ploegenklassement 
zowel voor mannen als voor vrouwen vastgesteld door optelling van de twee beste 
renners in iedere etappe. 
 

4.2.076 Bonificaties en tijdstraffen worden in aanmerking genomen. De bonificaties worden 
enkel in rekening gebracht bij het individueel algemeen klassement per tijd. Geen 
enkele bonificatie wordt toegekend voor de individuele tijdrit of de ploegentijdritten. 
 
Technische aspecten 

4.2.077 In een etappewedstrijd mag niet meer dan één voertuigverplaatsing per 3 dagen 
voorkomen. De duur van iedere verplaatsing per voertuig mag niet meer dan 3 uur 
bedragen. Een verplaatsing van minder dan één uur wordt niet in aanmerking 
genomen.  
 

4.2.078 Geneutraliseerde starts mogen in maximaal 75% van de etappes voorkomen.  
Geneutraliseerde etappes mogen niet langer zijn dan 35 kilometer. Tijdens het 
geneutraliseerde gedeelte bepaalt een voorrij-voertuig de snelheid van het peloton 
tot de officiële startstreep is bereikt. De start moet worden uitgevoerd binnen 30 
minuten of 3 uur na aankomst van het voorrij-voertuig. 
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4.2.079 Behalve bij de individuele tijdrit moet er een voorrij motorfiets en een “bezem” 

motorfiets bij iedere etappe ingezet worden. 
 

4.2.080 Voor zover mogelijk verstrekt de organisator kenmerkende kleding voor de leider 
van het algemeen mannen en vrouwen algemeen individueel klassement. 
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Hoofdstuk 3 : DOWN HILL WEDSTRIJDEN 

 
 

§ 1 Organisatie van de wedstrijden 
 

4.3.001 Een enkele run indeling moet worden gebruikt. Dit kan inhouden dat hetzij: 
- Een kwalificatie run, genaamd de kwalificatie ronde na die een vooraf 

bepaald aantal renners bepaald door de regels zijn toegelaten tot de finale. 
De snelste renner van de finale is uitgeroepen tot winnaar (het systeem dat 
wordt gebruikt voor de wereldbeker). 

- een plaatsingsronde welke de startvolgorde voor een enkele run vaststelt 
waarin de renner met de snelste tijd wint, zoals bij 
Wereldkampioenschappen. 

 
Massastart wedstrijden zijn samengesteld uit een: 
- kwalificatieronde (tijdrit waar een aantal renners zich kwalificeren voor de 

finale, het aantal te kwalificeren renners moet door de organisator vermeldt 
worden in de technische gids), deze kwalificaten stelt tevens de 
startvolgorde vast. 

- Marathon downhill (massastart downhill) 
 
Iedere organisator moet de exacte details middels info in de technische gids van 
de wedstrijd weergeven. 
 
(gewijzigd per 01.07.12; 01.10.13; 04.04.14) 
 

4.3.002 Een twee run systeem (waarbij de snelste tijd, ongeacht welke run, telt voor de 
uitslag) is, behoudens voorafgaande toestemming van de UCI mountainbike 
commissie, onder buitengewone omstandigheden acceptabel.  
 

4.3.003 Een systeem gebaseerd op twee runs met gebruik van de gemiddelde of 
gecombineerde tijden van beide is niet toegestaan. 
 

4.3.003 Bis Iedere renner wiens tijd 100 % langzamer is dan de beste tijd wordt geklasseerd 
als DNF (did not finish) en zal geen punten krijgen. Deze regel is van toepassing 
voor de kwalificatie en de finale. 
Onder uitzonderlijke omstandigheden kan de maximum toegestane tijdslimiet 
wijzigen gedurende de wedstrijd. Deze beslissing wordt genomen door de 
voorzitter van het college van commissarissen na overleg met de technische 
gedelegeerde. 
   
(ingevoerd per 01.02.12) 
 
 

§ 2 Parkoers 
 
4.3.004 Het parkoers van een downhill moet een afdalende route volgen. 

 
4.3.005 Het parkoers moet gevarieerde terreingedeelten omvatten: smalle en brede paden, 

bospaden en –wegen, terreinpaden en rotspaden. Het moet een mengeling zijn 
van snelle en technische gedeelten. De nadruk van het parkoers moet er op gericht 
zijn de technische vaardigheden van de renners te testen en hun lichamelijke 
mogelijkheden.  
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4.3.006 De lengte van het parkoers en de duur van de wedstrijd zijn als volgt vastgesteld: 
     Maximum 
Parkoerslengte:  3500 m 
Wedstrijdduur:   5 minuten 

 
 Wereldkampioenschappen,Wereldbeke

r, Continentale kampioenschappen, 
klasse 1 wedstrijden 

Klasse 2 wedstrijden Klasse 3 
wedstrijden 

 Minimum Maximum Minimu
m 

Maximu
m 

 

Duur 
van de 
wedstrij
d 

2 minuten 5 minuten 1 minuut 5 
minuten 

Geen 
voorbehou
d 

 
(gewijzigd per 01.01.16) 
 

4.3.007 Het geheel van de omloop dient te worden afgeschermd en beschermd door 
middel van tape of barrières, niet-metalen palen, bij voorkeur uit PVC (ski slalom 
palen), met een hoogte van 1,5 tot 2 meter. 
  
In zeer snelle en gevaarlijke gedeelten, waar het rijvak der renners dicht bij de rand 
van het parkoers komt, moet in de B -lijn worden voorzien overeenkomstig het 
navolgend diagram. 
 

  
 
(gewijzigd per 01.01.17; 01.01.19) 
 

4.3.008 Het gebruik van strobalen om het verlaten van het parkoers aan te duiden is niet 
toegestaan. 
 

4.3.009 De breedte van de start-zone dient tussen 1 meter en 2 meter te zijn. Een geschikt 
hekwerk moet worden geplaatst, de bodem moet worden bedekt met een anti -slip 
bekleedsel en de start-zone moet overdekt zijn. 
 
De breedte van de finish-zone moet minstens 6 meter zijn. 
 

4.3.010 Er moet in een uitloop-zone (rem-zone) van minstens 35 tot 50 meter worden 
voorzien na de aankomstlijn met passende bescherming en volledig afgesloten 
voor publiek. Deze zone moet vrij zijn van elke hindernis. De uitgang voor de 
renners moet daar worden voorzien waar de renners geen snelheid meer hebben. 
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§ 3 Kleding en beschermende accessoires 
 
4.3.011 Alle strak zittende kleding op basis van rekbaar lycra is niet toegestaan. 

 
4.3.012 Een goedgekeurde full-face helm moet zowel tijdens wedstrijden als tijdens 

training op het parkoers op de juiste wijze gedragen worden. De helm moet zijn 
voorzien van een vizier. Open gezichtshelmen mogen niet gedragen worden. 
 

4.3.013 De UCI beveelt met kracht aan dat de renners de volgende bescherming dragen: 
- rug-, elleboog-, knie- en schouderbeschermers gemaakt van hard 

onbuigzaam materiaal; 
- bescherming voor de nek en de halswervel; 
- vulling voor schenen en dijen; 
- wijde broek over de volle lengte, gemaakt van scheurbestendig materiaal 

waarin bescherming voor de knieën en kuiten is verwerkt of wijd gesneden 
korte broek, gemaakt van scheurbestendig materiaal en knie- en 
kuitbeschermers met een harde schaal. 

- beschermers over de gehele lengte van de dijen; 
- shirt met lange mouwen; 
- handschoenen met vingers. 
 
Nationale federaties mogen in hun nationale reglementen onder eigen 
verantwoording het gebruik van andere bescherming dan helmen opleggen welke 
ook gelden voor internationale wedstrijden binnen hun eigen land. De nationale 
federaties zijn verantwoordelijk voor controle en nakoming van deze reglementen 
en de uitsluiting van de UCI regels. 
 
Een renner die de door de nationale federatie opgelegde bescherming in een 
internationale wedstrijd niet draagt, zal, uitsluitend op verzoek en onder 
verantwoording van een vertegenwoordiger van de nationale federatie door de 
wedstrijdcommissarissen uitgesloten worden van de wedstrijd,  
 
Noot: De renners zullen geïnformeerd worden betreffende de toepassing van hun 

nationale federatie. Het gebruik van de beschermende attributen of helmen 
kan ook opgelegd worden door een nationale wetgeving. De renner zal 
hieromtrent geïnformeerd worden. Overeenkomstig een dergelijke 
wetgeving ligt de verantwoording bij de renner. 

 
Een grote variatie van uitrusting is in de handel beschikbaar welke gepresenteerd 
en verkocht worden als bescherming producten. 
Sommige hiervan worden geproduceerd door bekend staande leveranciers welke 
verondersteld worden kwalitatief goede producten te leveren. 
Vooralsnog, en uitgezonderd helmen, schijnen er niet officiële technische normen 
voor beschermingsproducten te bestaan zoals genoemd in bovenstaand artikel.  
Daarom is het op dit moment niet nodig om uitgebreide effectieve maatregelen te 
nemen voor items welke verkocht worden als beschermingsartikelen, zolang het 
concept, de kwaliteit, etc. niet is getest en vergeleken kan worden met een 
doelmatige officiële technische standaard attributen. 
Het is niet nodig om van ieder product dat bescherming bij een val kan bieden, ook 
de werkelijke verwachte bescherming te verwachten zoals het mogelijk wel bij een 
ander type val bescherming kan bieden. 
Eveneens is een combinatie van verschillende soorten bescherming niet 
voldoende. Als voorbeeld een nekbeschermer is niet geschikt als rug beschermer. 
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Daarom moeten renners aandacht besteden aan de kwaliteit en kenmerken van 
de artikelen, advies vragen aan ervaren renners, trainers of mecaniciens, schaf 
het artikel aan bij een professioneel en vertrouwde leverancier en vertrouwen op 
hun eigen oordeel. 
De renner is verantwoordelijk voor de keuze van de attributen en voor het gebruik 
zoals vermeld in artikel 1.3.001 tot 1.1.003. 
 
(gewijzigd per: 01.07.12) 

 
4.3.014 [Vervallen per 01.01.18] 

 
  

§ 4 (Verkeers)regelaars 
 

4.3.015 Iedere (verkeers)regelaar moet in de directe zichtlijn van de volgende geplaatst 
zijn. Zij moeten het naderen van de renners aankondigen met een kort, luid 
fluitsignaal. 
 

4.3.016 De (verkeers)regelaars worden voorzien van een vlag om het veiligheidssysteem 
beneden in werking te stellen. 
 

4.3.017 Tijdens de officiële training draagt iedere (verkeers)regelaar een gele vlag 
waarmee kan worden gezwaaid in geval van een valpartij om andere renners te 
waarschuwen die dan moeten vertragen. 
 

4.3.018 Sommige, door de organisatie aangewezen, (verkeers)regelaars en de coördinator 
(verkeers)regelaar dragen een rode vlag en hebben een radioverbinding op 
dezelfde frequentie als de president van het college van commissarissen, de 
organisatiedirecteur, de medische ploeg, de coördinator (verkeers)regelaar en, 
waar aanwezig, de technisch afgevaardigde van de UCI. Zij worden op zodanige 
wijze op strategische punten van het parcours geplaatst dat zij direct zicht hebben 
op hun twee dichtstbijzijnde collega’s eerder en later op het parcours. 
 
Rode vlaggen moeten gebruikt worden tijdens trainingen en wedstrijden. 
 
Rode vlagregelaars die een ernstig ongeval waarnemen moeten onmiddellijk 
coördinator (verkeers)regelaar per radio informeren, welke zo spoedig mogelijk de 
president van het college van commissarissen, de organisatiedirecteur, de 
medische ploeg en, waar aanwezig, de technisch gedelegeerde van de UCI 
informeert. 
 
Rode vlagregelaars moeten onmiddellijk de toestand van de gevallen renner 
inschatten en steeds aan de coördinator (verkeers)regelaar rapporteren.  
 
Rode vlagregelaars die niet direct zijn betrokken bij het ongeval moeten de 
relevante radioberichten volgen. Als zij waarnemen dat een van zijn collega’s 
verder naar beneden in het parcours met de rode vlag zwaait, moeten zij 
onmiddellijk hetzelfde doen.  
 

4.3.019 Renners die het zwaaien van een rode vlag waarnemen moeten onmiddellijk 
stoppen. 
 
Een gestopte renner moet rustig doorrijden naar de finish, een herstart aanvragen 
bij de aankomstrechter en wachten op nadere instructies. 
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§ 5 Eerste hulp (minimale vereisten) 
 

4.3.020 De EHBO moet conform de artikelen 4.2.052 tot 4.2.058 worden georganiseerd, 
hier wordt onder verstaan dat het aantal te leveren bekwame personen volgens de 
geldende wetgeving van het organiserende land, uit minimaal zeven hulpverleners 
moet bestaan. 
Tijdens de wedstrijden moet de dokter zich bij de uitgang van de finishzone 
bevinden. De organisatie moet een evacuatieplan en een medisch plan deponeren 
bij de UCI voor een WK, een WB-wedstrijd of een continentaal kampioenschap. 
De medische coördinator van de organisatie moet de technisch UCI 
afgevaardigde, of bij diens afwezigheid de voorzitter van de jury, volledig 
informeren voor aanvang van de eerste training. 
 
(gewijzigd per 01.02.12) 
 
 

§ 6 Training 
 

4.3.021 De volgende trainingen dienen te worden georganiseerd:  
-  een parkoersverkenning te voet dient te worden georganiseerd voor de 

eerste training. Tijdens de inspectie van de afdaling te voet zijn geen fietsen 
op de baan toegestaan. 

-  een training op de dag voorafgaand aan de wedstrijd 
-  een training op de ochtend voorafgaand aan de wedstrijd.  
 
Tijdens de wedstrijden zijn trainingen niet toegestaan. 
 
(gewijzigd per 01.01.20) 
 

4.3.022 Iedere renner moet tenminste twee training runs hebben gedaan op straffe van 
diskwalificatie. 
De startcommissaris zal zich er van overtuigen dat deze regel wordt toegepast. 
 
(gewijzigd per 25.09.07) 
 

4.3.023 Renners moeten iedere trainings run beginnen vanaf de officiële startplaats. Iedere 
renner die een trainings run begint na de startstreep wordt gediskwalificeerd van 
de wedstrijd. 
 

4.3.024 De renners dienen gedurende de trainingen hun stuurbord te dragen alsmede hun 
rugnummer tijdens de kwalificatie en de finale. 
 
 

§ 7 Transport 
 

4.3.025 De organisator moet voorzien in een transport welke in staat is om 100 renners 
met hun fietsen per uur naar de top van het parkoers te brengen. 
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Hoofdstuk 4 : FOUR CROSS (4X) WEDSTRIJDEN 
 
 

§ 1 Aard van de wedstrijden 
 

4.4.001 4-cross is een eliminatie wedstrijd waarbij drie of vier renners (genoemd een heat) 
zij aan zij strijden op hetzelfde downhill parkoers. De aard van deze wedstrijd is 
zodanig dat er enig onopzettelijk contact tussen renners mag zijn. Dit wordt 
toegestaan zolang de president van het college van commissarissen van mening 
is dat dit plaatsvindt in de geest van de wedstrijd, volgens eerlijk spel en met een 
sportieve houding tegenover de andere deelnemers.) 
 
 

§ 2 Organisatie van de wedstrijden 
 

4.4.002 Oefen runs moeten op dezelfde dag plaatsvinden als de finales. 
 

4.4.003 Bij voorkeur op dezelfde dag als het hoofdprogramma moet een kwalificatieronde 
georganiseerd worden. 
 

4.4.004 De kwalificatieronde is in de vorm van een tijdrit over het parkoers door iedere 
renner. Ingeval van een gelijke uitslag tijdens de kwalificaties wordt hun volgorde 
vastgesteld middels het laatste individuele UCI 4X klassement. 
Indien renners niet geklasseerd zijn, wordt hun volgorde door lottrekking bepaald. 
  
De renners die tijdens de kwalificaties als DNF, DSQ of DNS worden verklaard 
mogen niet deelnemen aan de finale. 
 
De renners starten volgens instructies van de start-commissaris in de volgorde 
zoals vermeld op de startlijst. De vrouwen starten voor de mannen. 
 
De rugnummers voor de renners van de kwalificatie reeks worden uitgereikt vanaf 
het nummer 33 of 65 op basis van het laatste individueel 4X - UCI -klassement. 
 

4.4.005 Het aantal renners dat zich voor de eerste ronde van het hoofdprogramma 
kwalificeert wordt vastgesteld door het aantal series van drie of vier welke kunnen 
worden opgemaakt.  
 
Maximaal 16 series zijn mogelijk (maximaal 64 renners) 
 
Indien minder dan 64 renners de kwalificatieronde rijden, kan het aantal heats 16, 
8, 4 of 2 zijn, met respect voor het minimum van drie renners per serie. 
 
Serie volgorde (de Mannen eerst totdat de Vrouwen in het gelijke serie systeem 
komen, Finales: De Vrouwen in de kleine finale gevolgd door de finale, daarna de 
Mannen in de kleine finale gevolgd door de finale). 

 
Aantal geklasseerde renners  

in de kwalificatie ronden. 
Oplopend tot 

48+ 64 renners 

24-47 32 renners 

12-23 16 renners 

6-11 8 renners 
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Het aantal renners dat heeft deelgenomen aan de kwalificaties mag niet lager zijn 
dan 6. Bij minder dan 6 kwalificatierenners kan de 4X-wedstrijd in geen geval 
plaats vinden. 
 
De rugnummers voor de finale worden verstrekt op basis van de resultaten behaalt 
in de kwalificaties; startend met nummer 1 voor de renner die de beste tijd 
behaalde in de kwalificatie reeks enz. 
 

4.4.006 Het hoofdprogramma bestaat uit eliminatie heats waarin de groepen renners 
worden samengesteld volgens de tabel hieronder om er van verzekerd te zijn dat 
de snelste gekwalificeerde renner en de tweede gekwalificeerde renner tegen 
elkaar uitkomen in de finale. 

 
MANNEN 

 
 
VROUWEN 
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4.4.007 De renners in elke heat rijden slechts eenmaal per ronde. De derde en vierde 

renner van iedere groep worden uitgesloten. De eerste en tweede kwalificeren zich 
voor de volgende ronde. 
 

4.4.008 Naast de finale wordt een kleine finaleronde gehouden tussen de 4 verliezers de 
van de voorlaatste ronde om de plaatsen 5 tot en met 8. De renners die DNF, DSQ 
of DNS worden verklaard in de halve finale, hebben geen recht om deel te nemen 
aan de kleine finale. 
 

4.4.009 Het eindklassement van de competitie wordt opgemaakt per groep volgens 
onderstaande volgorde: 
1.  Alle renners die deelnemen aan de grote finale, met uitzondering van de 

renners DSQ.  
2.  Alle renners die deelnemen aan de kleine finale, met uitzondering van de 

renners DSQ.  
3.  Renners verklaard DNF of DNS in de halve finale.  
4.  De plaatsing van de andere renners wordt bepaald n.a.v. de ronde die zij 

bereikten, daarna door hun plaats in de schiftingsronde en tenslotte 
middels hun rugnummer.  

  
Binnen elk van de bovengenoemde groepen zijn renners DNF geclassificeerd voor 
DNS. In het geval van meerdere DNF of DNS is de schiftingsbreker het 
startnummer. 
 
Renners DNF of DNS in de eerste ronde van het hoofdevenement worden vermeld 
zonder classificatie. 
 
Renners DSQ in het hoofdevenement worden vermeld zonder classificatie. 
 
Alle renners gerangschikt naar een renner DSQ worden slechts één plaats hoger 
gerangschikt binnen de betreffende fase. Geen enkele renner die in een eerdere 
fase werd uitgeschakeld, kan hoger in het eindklassement komen. Bijvoorbeeld, in 
het geval van een DSQ in de grote finale, zullen alle renners gerangschikt naar de 
DSQ rijder één plaats hoger gerangschikt worden en de rang vier in de 
eindclassificatie blijft niet toegewezen. 
 
Renners die niet geklasseerd zijn voor de finale worden niet geklasseerd in het 
finale klassement. 
 
Indien, om een of andere reden van welke aard dan ook, de finale van de 4X (afval 
rondes) moet worden afgelast, tellen de resultaten van de kwalificatiereeks als 
einduitslag. 
 
(gewijzigd per 01.01.19) 
 

4.4.010 De renners in elke ronde mogen hun startplaats kiezen op basis van hun 
rugnummer. De renner met het laagste rugnummer kiest eerst. 
 

4.4.011 De renners nemen een stilstaand vertrek.  
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Een beweging van de fiets naar voren die aanleiding geeft tot een contact met de 
poort van het starthekken resulteert in diskwalificatie. (Wordt geplaatst in de ronde 
op een andere plaats dan van zijn werkelijke aankomst). 
 

4.4.012 De renners moeten volgens de voorschriften, de verschillende poorten aandoen 
zonder ze schrijlings te ontwijken, het is te zeggen dat men met de twee wielen 
van de fiets de binnenzijde van elke poort moet nemen. De poort-commissarissen 
die over de gehele lengte van het parkoers worden gestationeerd of in het andere 
geval dat zij post vatten binnen de ruimte voorzien voor de TV, kijken toe op de 
naleving hiervan. Een poort missen (indien de renner zich niet de moeite neemt 
om terug te keren om deze correct te nemen) ofwel schrijlings neemt betekent 
diskwalificatie. 
 

4.4.013 Als alle renners in een heat vallen of de finishlijn niet passeren in een voorronde, 
wordt de renner die de grootste afstand heeft afgelegd de winnaar. 
 
 

§ 3 Parkoers 
 

4.4.014 Het parkoers moet bij voorkeur uitgezet worden over een matige afdaling met een 
regelmatige helling. Er moet ook een mengeling van sprongen, hobbels, 
kombochten, bermen, kuilen, natuurlijke platte vlakken en andere speciale 
kenmerken in opgenomen zijn. Er kunnen ook niet hellende bochten opgenomen 
worden. Er mag geen zodanige klim in zijn opgenomen dat de renners daarvoor 
de pedalen moeten rondtrappen. 
 
Het parkoers moet tevens breed genoeg zijn zodat vier renners de mogelijkheid 
hebben zich naast elkaar op te stellen en elkaar in te halen.  
 
Het parkoers moet volledig afgebakend zijn in overeenstemming met de 
plattegrond in artikel 4.2.024 (Zone A en Zone B). Zone A moet tenminste 2 meter 
van het parkoers af zijn en tenminste 2 meter breed zijn. 
 

4.4.015 De duur van de wedstrijd moet tussen de 30 en 60 seconden liggen met een meest 
optimale tijd tussen de 45 en 60 seconden voor de winnaar van de 
kwalificatieronde. 
 

4.4.016 Vier gangen van gelijke breedte moeten worden aangeduid op de grond 
gedurende de eerste 5-vijf meters door middel van witte lijnen (aangebracht met 
plakband, biologisch afbreekbare verf of met bloemmeel). Elke renner die over 
deze witte lijnen rijdt wordt ter zijde geschoven. Indien een renner deze witte lijnen 
overschrijdt of op deze witte lijnen rijdt op het ogenblik dat hij achter de andere 
renners van zijn groep rijdt en deze niet hindert en er geen enkel voordeel mee 
heeft, kan het ter zijde schuiven worden omgezet in een waarschuwing. 
 

4.4.017 De eerste rechte lijn van het parkoers moet een lengte hebben van minstens 30 
meter. De hindernissen binnen de eerste 30 meter moeten over de gehele breedte 
van de omloop dezelfde zijn. 
 

4.4.018 De poorten op het parkoers moeten gemaakt zijn van niet-metalen stokken (slalom 
stokken), bij voorkeur van bamboe of PVC, en 1,5 tot 2 meter hoog. 
 
De poorten moeten bij voorkeur worden opgesteld met de lage delen aan de 
binnenzijde en hoge delen aan de buitenzijde. 
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4.4.019 De laatste poort op het parkoers moet minimaal 10 meter voor de finish geplaatst 

zijn. 
 

4.4.020 De organisator moet een verhoogd platform plaatsen waar vanaf de jury een vrij 
zicht heeft over het hele parkoers. Het platform moet geplaatst zijn in een gebied 
waar de toeschouwers geen toegang hebben.  
 
 

§ 4 Vervoer 
 

4.4.021 Er moeten voldoende vervoermogelijkheden worden georganiseerd om de renners 
direct terug te brengen naar de start van het parkoers. Een parkoers dat loopt langs 
een bruikbare ski lift of kabeltrein waartoe de renners snel en onafhankelijk 
toegang hebben heeft de voorkeur. 
 
 

§ 5 Kleding en berschermings toebehoren 
 

4.4.022 Het dragen en het vastmaken van een integrale helm tijdens zowel wedstrijden als 
trainingen is verplicht. De helm moet zijn uitgerust met een zichtbaarheid klep. Het 
dragen van een helm met bedekt uitzicht is verboden. 
 

4.4.023 Voor 4x - vier cross -wedstrijden beveelt de UCI ten zeerste het dragen van de 
kledij uitrusting en hun bijbehorende bescherming aan volgens artikelen 4.3.011 
tot 4.3.014. 
 
 

§ 6 Eerste hulp (minimale vereisten) 
 

4.4.024 De EHBO moet conform de artikelen 4.2.052 tot 4.2.058 worden georganiseerd, 
hier wordt onder verstaan dat het aantal te leveren bekwame personen volgens de 
geldende wetgeving van het organiserende land, uit minimaal acht hulpverleners 
moet bestaan. 
 
Tijdens de wedstrijden moet de dokter zich aan de uitgang van de finish-zone 
bevinden. De organisatie moet een evacuatie plan en een medisch plan deponeren 
bij de UCI voor een WK, een WB-wedstrijd of een continentaal kampioenschap. 
De medische coördinator van de organisatie moet voor aanvang van de eerste 
training de technisch UCI afgevaardigde, of bij diens afwezigheid de voorzitter van 
de jury, informeren. 
 
 

§ 7 Training – competitie 
 

4.4.025 Volgende trainingssessies dienen te worden georganiseerd:  
-  een parkoersverkenning te voet dient te worden georganiseerd voor de 

eerste training.  
-  een training op de dag voorafgaand aan de wedstrijd 
-  een training op de ochtend voorafgaand aan de wedstrijd.  
 
Als de 4X –vier cross –wedstrijd zich in het donker afspeelt dient er een 
nachttraining te worden georganiseerd voor de renners. 
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Tijdens de wedstrijden zijn trainingen niet toegestaan. 
 

4.4.026 De renners dienen gedurende de trainingen hun stuurbord op de fiets te hebben 
alsmede hun rugnummer te dragen tijdens de finale van de 4X. 
 
 

§ 8 Kaart procedure 
 

4.4.027 Tijdens finalewedstrijden zal bij de finish een systeem met gekleurde kaarten door 
een commissaris worden gebruikt. Zijn beslissing dient in overleg gebeuren met 
de voorzitter van de jury. 

 
Kaart Betekenis Code  

Geel Waarschuwing 
Renner verkrijgt geen voordeel maar 
de  
actie is in strijd met het reglement 

WRN 1e maal > Geen straf 

Blauw Declassering 
Renner ontwijkt of mist een poort 

REL Afwijkende klassering t.o.v. 
van de werkelijke klassering 

Rood Diskwalificatie 
Een andere renner in gevaar 
brengen 

DSQ Uitgesloten voor de volgende  
wedstrijden. Geen uitslag 
resultaat. 

 
• Een renner die in dezelfde wedstrijd een tweede kaart ontvangt, ongeacht 

de kleur, zal worden gediskwalificeerd. 
• Kaarten moeten worden getoond door de benoemde commissaris (kaart 

commissaris) na overleg met de voorzitter van de jury en dient onmiddellijk 
te worden gecommuniceerd via beeld en de wedstrijd microfonist. 
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Hoofdstuk 5 : ENDURO WEDSTRIJDEN 
(Hoofdstuk geïntroduceerd per 01.10.13) 

 
 

§ 1 Wedstrijd karakteristieken 
 

4.5.001 De wedstrijd inclusief de bijbehorende etappes zijn etappes op tijd. 
 
De gearchiveerde tijden in alle etappes zullen worden verzameld tot een totale tijd. 
 
Een enduro parcours bestaat uit een gevarieerd off-road terrein. Het parcours zal 
inclusief een mix van smal en breed, langzaam en snel, paden en banen over een 
mix van off-road vlakken herbergen. 
Iedere geklokte etappe moet overheersend afdalend zijn maar snel trappend en 
oplopende stukken zijn acceptabel. 
 
Gelieerde etappes kunnen inclusief ofwel een mechanisch opgaande lift (b.v. 
kettinglift), pedaal krachtig klimmend of een mix van beide herbergen. De 
accentuering van de baan moet renner-vriendelijk, technisch en fysiek mogelijk 
zijn. 
 
Ieder ander systeem is alleen acceptabel onder exceptionele voorwaarden en 
onderhevig aan voorafgaande toestemming van de UCI. 
 
 

§ 2 Technische assistentie 
 

4.5.002 In een technische zone kan door de organisatie worden voorzien. 
Technische assistentie door derden is alleen toegestaan binnen dit gebied. 
 
(gewijzigd per 01.01.20) 
 

4.5.003 Uitsluitend één fiets, één voor ophangsysteem (vork) en één stel wielen mag 
worden gebruikt door een deelnemer gedurende een wedstrijd. Fiets, vork en 
wielen worden individueel gemerkt door officials voor de start van een wedstrijd en 
gecheckt bij de finish. Kapotte onderdelen kunnen eventueel worden vervangen 
na goedkeuring met een straf van 5 minuten indien geconstateerd door een 
wedstrijd official. 
 
(gewijzigd per 01.01.20) 
 
 

§ 3 Uitrusting 
 

4.5.004 Renners moeten constant een helm dragen gedurende de wedstrijd. In een erg 
technische gedeelte  of op parcoursen met een steile berghelling of op erg hoge 
snelheid terreinen kan de organisatie specifiek in zijn eigen reglement opnemen 
dat deelnemers een full-face helm dragen (vast of afneembaar). 
 
De UCI beveelt dringend aan dat renners de bescherming dragen zoals genoemd 
in artikel 4.3.013. 
 
(gewijzigd per 01.01.20) 
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§ 4 Plattegrond parcours 
 
4.5.005 Een plattegrond van het parcours moet voorzien zijn door de organisatie en 

beschikbaar gesteld worden aan alle deelnemers voorafgaand aan de start van de 
eerste trainings sessie. Op langere parcoursen of in gebieden die moeilijk te 
navigeren zijn, zullen voor de renners plattegronden van het parcours beschikbaar 
zijn om mee te nemen. 
 
 

§ 5 Parcours afzetting 
 
4.5.006 Enduro parcoursen moeten duidelijk gemarkeerd zijn met een combinatie van 

pijlen, poorten en traditioneel parcours lint. 
 
4.5.007 Extra zorg moet door de organisatie worden genomen om zeker te zijn dat het 

parcours duidelijk is gemarkeerd en geen kortere weg mogelijk is. 
 

4.5.008 In gedeelten van het parcours dat is gemarkeerd middels lint, dienen beide zijden 
van de baan gemarkeerd te zijn. 
 

4.5.009 Oversteekplaatsen en gevaarlijk gebied moeten aan beide kanten worden 
gemarkeerd. 
 
(gewijzigd per 01.01.20) 
 
 

§ 6 Organisatie van de wedstrijd 
 
4.5.010 De organisatie moet voorzien in de starttijden voor iedere tijdrit etappe. 

 
4.5.011 Iedere renner heeft een individuele start met een interval tussen de renners van 

tenminste 10 seconden. 
 
(gewijzigd per 01.01.20) 

 
4.5.012 Een minimum van 3 tijdrit etappes moeten worden verreden. 

De totale tijd voor iedere renner zal overeenkomen met een minimum van 10 
minuten. 
 

4.5.013 Een minimum van twee verschillende wedstrijden voor de tijdrit etappes moet 
worden gereden. Bij onvoorziene en extreme omstandigheden (b.v. het weer), 
kunnen de UCI wedstrijdcommissarissen, na overleg met de organisatie, een 
etappe laten vervallen of verwijderen uit het totaal klassement. 
 

4.5.014 Er zijn geen beperkingen in de aard van de gelieerde etappes. Een opgaande lift 
voor renners kan ofwel met mechanische middelen (kettinglift, heftruck, etc.) of 
door trappen dan wel een mix van beide. 
 

4.5.015 De organisatie moet voorzien in een adequate trainings mogelijkheid voor alle tijdrit 
etappes. 
 
 

§ 7 Uitslagen 
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4.5.016 Het totaal klassement van de wedstrijd zal worden berekend door alle etappe tijden 

bij elkaar op te tellen voor iedere renner. 
 
 

§ 8 Overtredingen 
 
4.5.017 Een renner moet altijd op een sportieve wijze handelen en moet een snellere 

renner zonder te hinderen laten passeren. 
 

4.5.018 De voorzitter van het collega van commissarissen kan overwegen een overtreding 
te bestraffen welke niet door een wedstrijd official is geconstateerd als het is 
gemeld door minstens twee renners welke deel uit maken van verschillende teams 
( b.v. renner krijgt hulp buiten de technische zone, renner snijd het parcours af). 
 
 

§ 9 Controleurs 
 
4.5.019 Voor controleurs (Marshals) wordt verwezen naar de artikelen 4.1.017 to 4.1.021 

 
Een bepekt aantal speciaal opgeleide controleurs of wedstrijdcommissarissen 
zullen zich begeven rond het parcours op verborgen plaatsen gedurende de 
wedstrijd. Quads kunnen worden gebruikt om te controleren op overtredingen. 
 
(gewijzigd per 01.01.20) 
 
Medische dienst 

4.5.020 Voor eerste hulp (minimale eisen), wordt verwezen naar de artikelen 4.2.052 tot 
4.2.059.  
De organisatie dient te voorzien in een adequate medische dienst. De organisatie 
moet iedere deelnemer voorzien van eerste hulp contact details. 
 
(gewijzigd per 01.01.20) 
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Hoofdstuk 6 : PUMP TRACK 
 
 

§ 1 Definitie en natuur 
 

4.6.001 Een pump track is een baan die bestaat uit rollen en steile wendingen in 
verschillende maten en vormen. De rollen en bochten worden gebruikt om snelheid 
te genereren door de fiets te pompen, niet door te trappen. Een pump track is zo 
gebouwd dat het technische vaardigheden bevordert. Snelheid op een pump track 
wordt gegenereerd door de fiets te pompen, - niet door te trappen en niet door 
zwaartekracht. Grote vlakke delen die het trappen bevorderen, moeten worden 
vermeden. 
 
(ingevoerd per 01.01.19) 
 
 

§ 2 Categorieën 
 

4.6.002 Internationale categorieën zijn "open mannen" en "open vrouwen". Renners 
moeten 17 jaar oud zijn om te kunnen strijden. 
 
Alle Pump Track evenementen zullen worden beschouwd als klasse 3 
evenementen. 
  
Organisatoren van evenementen zijn vrij om leeftijd- of bekwaamheidscategorieën 
voor andere renners te hebben. 
  
Categorieën voor kinderen moeten alle leeftijdsgrenzen in acht nemen die zijn 
vastgelegd in de lokale wetgeving. 
 
Voor deelname aan evenementen op de internationale kalender worden de 
categorieën van renners bepaald door de leeftijd van de deelnemers, zoals 
gedefinieerd door het verschil tussen het jaar van het evenement en het 
geboortejaar van de renner. 
 
(ingevoerd per 01.01.19; gewijzigd per 01.01.20) 
 
 

§ 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) 
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Kleding en bescherming accessoires 

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) 
 
 

§ 4 Wedstrijdcircuit 
 

4.6.005 Een pump track kan worden gedefinieerd door een start en een afwerking, of door 
een ontwerp met een gesloten circuit. Het wordt aanbevolen dat een pump track 
een compact, hard oppervlak heeft dat bestand is tegen weer en erosie. 
 
Over het algemeen moet de pump track op een vlakke ondergrond of op een 
gematigde helling staan. Het moet een mengsel van rollen en bochten bevatten. 
Het ontwerp is vrij en kan opwaartse en neerwaartse hellingen omvatten, zolang 
"pompen" efficiënter is dan trappen. Trappen mag geen voordeel zijn.  
 
(ingevoerd per 01.01.19) 
 
 

§ 5 Competitie 
 
Wedstrijd formaat 

4.6.006 Een competitie bestaat uit een vrije training, kwalificatie en eliminatieritten. 
 
De startprocedure is normaal gesproken een staande start waar renners zich 
klaarmaken met één voet op de grond. 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. 
  
(ingevoerd per 01.01.19; 01.01.21) 
 
Vrije Trainingen 

4.6.007 Een vrije training 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 

4.6.008 De kwalificatie bestaat uit een of meerdere getimede runs van elke renner die in 2 
formaten kunnen worden uitgevoerd: 
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-  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. 

 
(gewijzigd per 01.01.21) 
  

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. 
 
Als een renner de route korter maakt, wordt de renner geklasseerd als een DNF 
(Did Not Finish / Niet Gefinisht). De parameters van het parcours worden bepaald 
door de commissaris en gecommuniceerd aan alle renners op de dag van de 
competitie. 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 klassement van de getimede run kan 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 renners in een categorie zijn, de snelste 16 renners 

gaan door naar de eliminatieritten. 
-  als er 15 of minder renners in een categorie zijn, de snelste 8 renners gaan 

door naar de eliminatieheats. 
-  als er 7 of minder renners in een categorie zijn, de snelste 4 renners gaan 

door naar de eliminatieheats. 
 
(ingevoerd per 01.01.19; gewijzigd per 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; gewijzigd per 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; gewijzigd per 01.01.21) 
 
Head tot head – Dual 

4.6.012 De baan moet worden uitgerust met 1 timing eenheid 2 startmechanismen (bij 
voorkeur). De timing eenheden worden in samenspraak met de commissaris 
geplaatst. 
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-  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; gewijzigd per 01.01.21) 
 
Solo runs 

4.6.013  De baan 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. 
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- De renner moet aan de startlijn staan met 1 voet op de grond. 
-  De renner met de tragere kwalificatietijd 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 [vervallen per 01.01.21] 
 

4.6.015 Uitvoering volgorde 
-  Damesrondes gevolgd door herenrondes van de 32e renner 
-  Beginnend met rondes van de 32e renner 
-  Ronde van 16, ronde van 8 
-  Halve finale 
-  Dames kleine finale 
-  Mannen kleine finale 
-  Grote finale dames 
-  Mannen grote finale 
 

Voorbeeld van een wedstrijdschema: 
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  Open Sessie 
4.6.016 Een actief transponder timing systeem en een scherm zijn vereist om dit formaat 

uit te voeren. 
Kwalificatie sessie 
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- 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. 
- 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) 
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Hoofdstuk 7 : ALPINE SNOW BIKE 
 
 

§ 1 Algemeen 
 

4.7.001 De alpine snow bike is een downhill mountainbike sneeuw evenement. 
 
De evenementen worden beschouwd als klasse 3-evenementen. UCI-punten 
worden toegekend in verhouding tot de tijd van de renner. Om ervoor te zorgen 
dat deze regel correct wordt toegepast, hoeft er slechts één gecombineerd 
resultaat naar de UCI te worden gestuurd. 
 
(ingevoerd per 01.01.19) 
 
Leeftijdscategorie 

4.7.002  De alpine snowbike-evenementen staan open voor alle renners vanaf 17 jaar of 
ouder. Alle renners komen daarom uit in de categorieën Men Elite en Women Elite. 
 
Voor deelname aan evenementen op de internationale kalender worden de 
categorieën van renners bepaald door de leeftijd van de deelnemers, zoals 
gedefinieerd door het verschil tussen het jaar van het evenement en het 
geboortejaar van de rijder. 
 
(ingevoerd per 01.01.19) 
 
Registratie 

4.7.003 De registratie van de renners voor de evenementen wordt afgehandeld door de 
organisator. 
 
Het aantal geregistreerde renners wordt gereguleerd door de organisator. 
 
(ingevoerd per 01.01.19) 
 
Kleding en bescherming accessoires 

4.7.004  De beschermende accessoires worden aan alle deelnemers aanbevolen volgens 
de artikelen 4.3.012 en 4.3.013. 
 
(ingevoerd per 01.01.19) 
 
Kenmerken en formaat van het evenement 

4.7.005 De kenmerken en het formaat van elk evenement worden bepaald in de technische 
gids voor elk evenement. 
 
(ingevoerd per 01.01.19) 
 
Banden 

4.7.006 De dag voor de wedstrijd zal de organisator informatie en aanbevelingen geven 
over de te gebruiken banden in overeenstemming met de sneeuwkarakteristieken. 
 
(ingevoerd per 01.01.19) 
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Hoofdstuk 8 : E-MOUNTAIN BIKE 
(hoofdstuk ingevoerd per 01.01.19) 
  

 

§ 1 Algemeen 
 
De evenementen 

4.8.001 Een E-Mountain Bike is een fiets die wordt bediend met twee energiebronnen, met 
een menselijke pedaalkracht en een elektrische motor, die alleen hulp biedt als de 
fietser aan het trappen is. Enkel fietsen van het type “Pedelec” zijn toegestaan in 
UCI evenementen. 
  
E-Mountain bike-evenementen moeten worden georganiseerd in 
overeenstemming met de volgende fietsstandaarden: 
 -  Motor met een maximaal continu nominaal vermogen van 250 watt 
 -  Motorondersteuning tot 25 km / h 

-  Alleen trapondersteuning, hoewel een opstarthulp van maximaal 6 
km / u zonder trappen toegestaan is 

 
(ingevoerd per 01.01.09, gewijzigd 11.02.20) 
 
Leeftijdscategorie 

4.8.002 E-Mountain Bike-evenementen staan open voor alle renners van 19 jaar en ouder 
en omvatten Masters-categorieën. Er zullen geen afzonderlijke resultaten worden 
ingediend voor de categorieën Onder 23, Elite of Masters. 
 
(ingevoerd per 01.01.19) 
 
Wedstrijdformaat en kenmerken 

4.8.003 E-Mountain Bike-evenementen worden in de cross-country- en Enduro-indelingen 
georganiseerd en worden geregistreerd als Class 3-evenementen. Er worden geen 
UCI-punten toegekend voor E-Mountain Bike-evenementen. 
 
De specificaties van de fietsen en controleprocedures evenals de kenmerken en 
het formaat van elk evenement worden bepaald in de technische gids voor elk 
evenement. De technische gids fungeert als regelgeving voor elk specifiek 
evenement. 
 
(ingevoerd per 01.01.19, gewijzigd 11.02.20) 
 
Registratie 

4.8.004 De registratieprocedure van de renner wordt afgehandeld door elke organisator 
van een E-Mountain Bike-evenement. 
 
(ingevoerd per 01.01.19) 
 
Batterij 

4.8.005 Renners kunnen de batterij alleen op hun fiets gebruiken en mogen tijdens de 
wedstrijd geen extra batterij dragen. 
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Hoofdstuk 9 : UCI MOUNTAINBIKE WORLD CUP 
  
 

§ 1 Algemeen 
 

4.9.001 De UCI mountainbike world cup is het exclusieve eigendom van de UCI. 
 

4.9.002 Elk jaar wijst het managementcomité van de UCI de soorten evenementen en de 
leeftijdscategorieën aan waarvoor een UCI-wereldkampioenschappen 
mountainbike plaatsvindt en de races waaruit het bestaat. 
 
Deelname 

4.9.003 Wereldbekerwedstrijden voor UCI-mountainbikes staan open voor renners die 
overeenkomen met de volgende categorieën en criteria: 

 
Categorie  Een van de criteria hieronder aangehaald dient te 

worden ingevuld  
XCO-Mannen Elite (23 jaar 
en ouder) 
XCO-Vrouwen Elite (23 jaar 
en ouder) 
 

1. Minstens 60 UCI punten behaald in de UCI 
XCO individueel klassement met referentie 
datum (*). 

2. De nationale federaties mogen maximaal 6 
renners per categorie inschrijven. Deze 
renners moeten de nationale kleding dragen. 

XCO-Belofte Mannen (19 t/m 
22 jaar) 

1. Minstens 80 UCI punten behaald de UCI XCO 
individueel klassement met referentie datum 
(*). 

2. De nationale federaties mogen maximaal 6 
renners per categorie inschrijven. Deze 
renners moeten de nationale kleding dragen. 

3. De nationale federatie van het organiserende 
land mag een extra B team van maximum 6 
renners toevoegen. Het dragen van de 
nationale outfit is vereist. 

XCO-Belofte Vrouwen (19-22 
jaar) 
 

1. Minstens 20 UCI punten in de UCI XCO 
individuele klassement (*) 

2. De nationale federatie van het organiserende 
land mag maximaal 6 renners per categorie 
inschrijven. Deze renners moeten de 
nationale ploegkleding dragen. 

3. De nationale federatie van het organiserende 
land mag een extra B team van maximum 6 
renners toevoegen. Het dragen van de 
nationale outfit is vereist. 

4. Renners behorende tot een UCI Elite MTB 
Team of een UCI MTB Team 

DHI-Elite Mannen Elite (19 
jaar en ouder) 
DHI-Elite Vrouwen Elite (19 
jaar en ouder) 

1. Minstens 40 UCI punten behaald de UCI DHI 
individueel klassement (*). 

2. De nationale federaties mogen maximaal 3 
extra renners per categorie inschrijven. Deze 
renners moeten de nationale kleding dragen. 

DHI-Junior Mannen (17 en 
18 jaar) 
DHI-Junior-Vrouwen (17 en 
18 jaar) 

1. Iedere Nationale Federatie mogen maximaal 6  
renners per categorie (moeten nationale 
kleding dragen) 

2. De nationale federaties van het organiserend 
land mogen een extra B-Team van maximaal 
6 renners  inschrijvenper categorie 
inschrijven. Deze renners moeten de 
nationale kleding dragen. 
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3. Renners welke behoren tot een UCI elite MTB 
team of een UCI MTB team 

XCC-Elite Mannen (23 jaar 
en ouder) 
XCC-Elite Vrouwen (23 jaar 
en ouder) 

Een maximum van 40 renners per geslacht (40 Elite 
mannen en 40 Elite vrouwen) welke al geregistreerd 
en  bevestigd zijn voor het elite XCO evenement dat 
plaatsvindt in hetzelfde weekend mogen starten in het 
XCC evenement. De renners worden geselecteerd 
conform artikel 4.9.015 tot aan het totaal van 40 
renners per geslacht te komen. Er is geen online 
registratie vereist voor XCC evenementen. 

 
(*) De datum van een dergelijke referentierangschikking wordt vastgelegd en 

gecommuniceerd door de UCI voor elk evenement van de UCI 
mountainbike worldcup op de UCI-website. 

 
(gewijzigd per 01.02.12; 01.07.12; 01.11.13; 04.04.14; 01.01.16; 01.01.17; 
01.01.18; 01.01.19; 01.01.20) 
 
Registratie 

4.9.004 Alle renners moeten geregistreerd zijn met behulp van het online UCI-
registratiesysteem (www.uci.org). UCI elite MTB-teams of UCI MTB-teams 
registreren hun renners, nationale federaties registreren de andere renners die in 
aanmerking komen op grond van artikel 4.9.003. 
Een tabel met de openings- en sluitingsdata voor inzendingen wordt gepubliceerd 
op de UCI-website. 
 
(gewijzigd per 01.01.17) 
 

4.9.004 Bis Alle renners of hun teammanagers moeten de bevestiging van de renners 
bijwonen met de licentie van de renner en het ophalen van de wedstrijdnummers 
binnen de tijdslimieten die zijn aangegeven in het officiële programma dat op de 
UCI-website is gepubliceerd. Renners die niet voor de aangegeven deadline zijn 
bevestigd, hebben de registratieprocedure niet voltooid en mogen niet deelnemen 
aan het evenement. 
 
(gewijzigd per 01.07.12; 04.04.14) 
 

4.9.005 Late inschrijvingen door UCI Elite MTB-teams, UCI MTB-teams en nationale 
federaties worden geweigerd, tenzij goedgekeurd door de UCI, onder voorbehoud 
van naleving van artikel 4.9.003 en tegen betaling van een boete van CHF 300. 
 
Late inschrijvingen zijn inschrijvingen die afgehandeld worden na de online 
registratiedeadline en vóór de bevestigingstermijn van de renners. Zodra de 
bevestigingsdeadline van de renners is verstreken, worden late inschrijvingen niet 
meer geaccepteerd. 
 
(gewijzigd per 01.07.12; 01.01.17) 
 
Officiële ceremonie 

4.9.006 De officiële ceremonie vindt plaats onmiddellijk na elke betrokken race. Renners 
die later dan 5 minuten na hun race aankomen, krijgen een boete. 
 
De volgende renners moeten aanwezig zijn: 
- de eerste vijf renners in de elite-evenementen; 
- de leider van de elite wereldbekerstand na het evenement in kwestie; 

http://www.uci.org/
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- de eerste drie renners in de onder 23 evenementen; 
- de eerste drie renners in de crosscountry-korte baan - XCC (shorttrack) 
- de eerste drie renners in de DHI-evenementen voor junioren; 
- de leider van de wereldkampioenschappen onder de 23 XCO na het 

evenement in kwestie; 
- de leider van de DHI-wereldbekerstand van de junioren na het evenement 

in kwestie; 
- het team dat het UCI MTB-team wereldbeker klassement leidt na het 

evenement in kwestie (gespecificeerd in artikel 4.9.009); 
- het team van de dag. 
 
Fietsen mogen niet op het podium worden meegenomen. Er is echter een gebied 
voorzien voor het podium om de fiets van de winnaar te laten zien tijdens de 
officiële ceremonie. 
 
(gewijzigd op 01.02.12; 01.07.12; 01.01.16, 01.01.18; 01.01.20) 
 
Persconferentie 

4.9.007 Op verzoek van de organisator moeten de drie hoogst geplaatste renners van het 
evenement en de leider in de wereldbekerstand aanwezig zijn op de 
persconferentie. 
 
Wereldbeker klassement 

4.9.008 Het wereldbeker klassement wordt opgesteld op basis van de punten behaald door 
elke rijder in overeenstemming met de tabel in artikel 4.9.037. 
 
Voor alle duidelijkheid: de wereldbekerstand in de cross-country wordt opgesteld 
door de punten te noteren die zijn gescoord in de XCC- en XCO-evenementen. 
 
Renners die op punten staan worden gerangschikt op het grootste aantal 1e 
plaatsen, 2e plaatsen, enz. (Totaal aantal punten in het klassement van de 
betreffende ronde), waarbij alleen rekening wordt gehouden met plaatsen 
waarvoor punten worden toegekend voor het WK. Als ze nog steeds gelijk zijn, 
worden de punten die in het meest recente WK-evenement zijn gescoord, gebruikt 
om ze te scheiden. 
 
In het geval van een gelijke stand op punten in de afdaling na de kwalificatieronde 
en de finale, worden de posities van de renners bepaald door het resultaat van de 
finale. 
 
In het geval van een gelijke stand op punten voor cross-country na de XCC- en 
XCO-evenementen, worden de posities van de renners bepaald door het resultaat 
in het XCO-evenement. 
 
(gewijzigd per 01.07.12; 01.11.13; 04.04.14; 01.01.18) 
 

4.9.009 Voor elke ronde van de crosscountry- en downhill-wereldbeker wordt een team-
stand opgesteld. Alleen renners die geregistreerd zijn in een MTB-team van een 
UCI-elite of een MTB-team van de UCI, kunnen punten scoren voor hun team in 
overeenstemming met de team standen in artikel 4.9.037. 
 
Voor cross-country wordt een teamklassement voor elite mannen en een 
teamklassement voor de elite vrouwen opgesteld. De teamclassificatie wordt 
opgesteld door het optellen van het totaal aantal punten (XCC en XCO) van de 3 
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hoogst scorende renners van elk team. Teams met slechts één of twee renners 
die punten scoren zijn ook opgenomen in de teamclassificatie. Gebonden teams 
zullen hun relatieve posities laten bepalen door hun best gerangschikte renner 
binnen de top 30 van het XCO-evenement. Als er nog steeds een gelijke stand is, 
wordt de volgorde bepaald door de best gerangschikte renner in de top 30 van de 
XCC-wedstrijd. 
 
Voor downhill wordt een gemengd teamklassement opgesteld door de 3 hoogst 
gescoorde punten van elk team samen te vatten zonder onderscheid te maken 
tussen elite mannen, junior mannen, elite vrouwen en junior vrouwen. Alleen de 
resultaten van de finales worden in aanmerking genomen. Teams met slechts één 
of twee renners die punten scoren zijn ook opgenomen in de teamclassificatie. 
Gebonden teams zullen hun relatieve posities laten bepalen door hun best 
geplaatste renner. Als er nog steeds een gelijkspel is, wordt de volgorde als volgt 
bepaald: beste geplaatste elite mannen, best geplaatste elite vrouwen, best 
geplaatste junior mannen, best geplaatste junior vrouwen. 
 
Na elke ronde van de wereldbeker wordt het UCI MTB-teamklassement opgesteld 
door de punten toe te voegen die in de UCI MTB-teamclassificatie die per 
evenement zijn gewonnen. Gelijke standen worden bepaald door het grootste 
aantal 1e plaatsen, 2e plaatsen, enz. Als er nog een gelijke stand is, wordt de 
volgorde bepaald door het teamclassificatie voor de meest recente 
Wereldbekerronde. 
 
De renners van de teams die het UCI MTB Team wereldkampioenschap leiden, 
krijgen gele stuurnummerplaten die tijdens het WK moeten worden gebruikt. 
 
(gewijzigd per 01.02.12; 01.07.12; 01.01.16; 01.01.17; 01.01.18; 01.01.20) 
 
Leiderstrui 

4.9.010 De renner die een wereldbekerstand leidt, moet de leiderstrui dragen in elk 
betrokken WK-evenement, behalve tijdens het openingsevenement. 
 
(gewijzigd per 01.07.12) 
 

4.9.011  De kleuren van de leiderstruien worden bepaald door de UCI. 
 

4.9.012  Het is de renners toegestaan om eigen reclamelogo's op de leiderstrui te plaatsen 
volgens artikel 1.3.055bis. 
Het ontwerp van de trui die bij de officiële ceremonie is ontvangen, moet worden 
gerespecteerd. 
 
Opmerking: voor meer informatie, raadpleeg de brochure die beschikbaar is op de 
UCI-website. 
 
(gewijzigd per 01.01.17) 
  
 

§ 2 Speciale regels voor cross-country wedstrijden 
 

4.9.013 Registratiekosten (inclusief alle belastingen en / of verzekeringsbijdragen) voor 
een cross-country evenement moeten voldoen aan de financiële verplichtingen 
van de UCI. 
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De volgende renners zijn vrijgesteld van de registratievergoeding voor het 
betreffende evenement: 
- renners die behoren tot een UCI elite MTB-team; 
- renners die behoren tot een UCI MTB-team en gerangschikt staan in de top 

20 van de individuele stand van de laatste wereldbeker (niet van toepassing 
voor de eerste wereldbekerronde van het seizoen). 

 
(gewijzigd op 01.02.12; 01.07.12; 04.04.14; 01.01.16) 
 

4.9.014  Renners moeten hun stuurnummers tijdens trainingssessies en ook hun 
rugnummer tijdens de race dragen. 
 
Een coach van een nationaal team of een UCI elite MTB-team of een UCI MTB-
team dat een licentie heeft, moet een stuurnummer aanvragen om te gebruiken bij 
het verkennen van de baan. Naast het stuurnummer moet hij een helm dragen. 
 
(gewijzigd per 04.04.14) 
 

4.9.015 De startvolgorde wordt als volgt bepaald: 
XCC heren elite en vrouwenelite 
1. renners gerangschikt in de top 16 van de meest recent gepubliceerde XCO 

Wereldbeker klassementen (niet van toepassing voor de eerste UCI 
Wereldbekerronde van het seizoen) 

2.  volgens de meest recent gepubliceerde individuele UCI XCO-ranglijst 
 
XCO mannen elite en vrouwen elite 
1.  de renners gerangschikt in de top 24 van het XCC-raceresultaat dat 

plaatsvindt in het huidige weekend 
2.  volgens de meest recent gepubliceerde individuele UCI XCO-ranglijst. 
3.  niet-geclassificeerde renners: door loting. 
 
XCO-mannen jonger dan 23 jaar en vrouwen jonger dan 23 jaar: 
1. renners gerangschikt in de top 16 van de meest recent gepubliceerde XCO 

Wereldbeker klassement (niet van toepassing voor de eerste UCI 
Wereldbekerronde van het seizoen) 

2.  volgens de meest recent gepubliceerde individuele UCI XCO-ranglijst 
3.  niet-geclassificeerde renners; door loting 
 
Renners die een late registratie hebben ingediend die werd goedgekeurd door de 
UCI, krijgen het volgende beschikbare hoogste racenummer toegewezen, met 
uitzondering van de renners die gerangschikt zijn in de top 16 (mannen-elite, 
vrouwen-elite, mannen onder de 23, vrouwen onder 23) van de meesten recente 
UCI XCO-wereldbekerstand voor wie het racenummer is gereserveerd (niet van 
toepassing op de eerste UCI Wereldbekerronde van het seizoen). Ze worden 
echter naar de startplaats geroepen in de volgorde die eerder in dit artikel is 
opgegeven. 
 
Als een renner die zijn deelname aan het XCC-evenement heeft bevestigd, niet 
begint, mag hij het XCO-evenement niet starten in dezelfde wereldbekerronde, 
tenzij de renner door het hoofd van de medische dienst niet in staat is verklaard 
het XCC-evenement te starten. 
 
(gewijzigd op 01.02.12; 01.07.12; 01.11.13; 04.04.14; 01.01.16: 01.01.18; 
01.01.19; 01.01.20) 
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4.9.016 In crosscountry Olympisch formaat (XCO) en crosscountry-korte baan (XCC) wordt 

elke renner die 80% langzamer rijdt dan die van de eerste ronde van de race leider, 
uit de race gehaald. Hij moet de race aan het einde van zijn ronde verlaten in de 
daarvoor bestemde zone (de "80% -zone"), behalve wanneer de renner zich in zijn 
laatste ronde bevindt. 
 
(gewijzigd per 01.01.18; 01.01.20) 
 

4.9.017 Gedubbelde renners moeten de ronde voltooien waarop ze zijn gedubbeld en de 
race verlaten via een 80% -zone. 
 

4.9.018 Renners die uit de race werden gehaald op grond van artikel 4.9.016 en 
gedubbelde renners worden in de resultaten vermeld in de volgorde waarin ze uit 
de race werden gehaald gebaseerd op het aantal ronden. 
 

4.9.018 Bis [Vervallen per 01.01.16] 
 
 

§ 3 Speciale regels voor downhill wedstrijden 
 

4.9.019 Registratiekosten (inclusief alle belastingen en / of verzekeringsbijdragen) voor 
een downhill-evenement moeten voldoen aan de financiële verplichtingen van de 
UCI. 
De volgende renners zijn vrijgesteld van de registratievergoeding voor het 
betreffende evenement: 
- renners die behoren tot een UCI elite MTB-team 
- renners die behoren tot een UCI MTB-team en gerangschikt in de top 20 

van de laatste wereldbeker afdaling individueel klassement (niet van 
toepassing voor de eerste wereldbekerronde van het seizoen). 

 
(gewijzigd per 01.02.12; 04.04.14; 01.01.16) 
 

4.9.020 Renners moeten hun stuurnummers tijdens trainingssessies en ook hun 
rugnummer tijdens de race dragen. 
 
(gewijzigd per 04.04.14) 
 

4.9.021 De startvolgorde voor de kwalificatieronde of voorronde (dames-junioren) en de 
racenummers worden als volgt bepaald: 
A.  mannen elite, vrouwen elite: 

1. renners gerangschikt in de top 60 mannen en de top 15 dames van 
de meest recent gepubliceerde wereldbekerstand (voor het eerste 
evenement, volgens de laatste wereldbekerstand van het 
voorgaande jaar), startend in omgekeerde volgorde. 

2. volgens de meest recent gepubliceerde UCI DHI individuele 
ranglijst. 

  3. niet-geclassificeerde renners: willekeurig. 
B.  heren junioren, dames junioren: 

1. renners gerangschikt in de top 10 heren junioren en de top 3 dames 
junioren van de meest recent gepubliceerde wereldbekerstand (niet 
van toepassing voor de eerste UCI wereldbekerronde van het 
seizoen), startend in omgekeerde volgorde. 
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2. volgens de meest recent gepubliceerde individuele ranglijst van de 
UCI DHI, te beginnen in omgekeerde volgorde. 

  3. niet-geclassificeerde renners door willekeurig: 
 
Renners die een late registratie hebben ingediend die werd goedgekeurd door de 
UCI, krijgen het volgende beschikbare hoogste racenummer toegewezen, met 
uitzondering van de renners die gerangschikt zijn in de top 60 mannen elite, de top 
15 vrouwen elite, de top 10 heren junioren en de top 3 dames junioren van de 
meest recente wereldbekerstand voor wie het racenummer is gereserveerd. Ze 
worden echter naar de startplaats geroepen in de volgorde die eerder in dit artikel 
is opgegeven. 
 
(gewijzigd per 01.07.12; 01.11.13; 04.04.14; 01.01.17; 01.01.18; 01.01.19) 

 
4.9.021 Bis [Vervallen per 04.04.14] 

 
4.9.022 Een transportsysteem dat 150 renners per uur tot aan de startlijn kan vervoeren, 

moet bij alle wereldbekerlocaties worden aangeboden. Laden en lossen van 
fietsen op dit transportsysteem moet worden uitgevoerd door personeel van de 
organisatie. 
 
Training 

4.9.023 De organisator moet ervoor zorgen dat het volgende minimale trainingsprogramma 
wordt aangeboden. 
 
Drie dagen voor de finale moet een te voet afdaling inspectieperiode worden 
voorzien voor de renners. Het parcours moet volledig worden gemarkeerd en 
afgezet. Tijdens de inspectie van de afdaling te voet zijn geen fietsen op de baan 
toegestaan. 
 
Twee dagen voor de finale wordt een trainingsperiode aangeboden plus een 
getimede training exclusief voor de volgende renners: 
1.  Mannen elite gerangschikt in de top 60 van de stand van de laatste 

wereldbeker, 
2.  De vrouwen elite gerangschikt in de top 15 van de stand van de laatste 

wereldbeker, 
3.  junior mannen gerangschikt in de top 10 van de stand van de laatste 

wereldbeker, 
4.  Junior vrouwen gerangschikt in de top 3 van de stand van de laatste 

wereldbeker, 
5.  Plus eventuele beschermde renners conform artikel 4.9.031 die niet zijn 

opgenomen in de punten 1 tot 4 hierboven. 
 
Voor de eerste wereldbekerronde van het seizoen staat de getimede 
trainingssessie ook open voor mannen die in de top 10 staan en vrouwen die in de 
top 3 van de definitieve wereldbeker staan van het vorige seizoen, ongeacht of ze 
zich momenteel bevinden bij de mannen elite of 2e jaar junior, evenals de junior 
wereldkampioenen van vorig jaar (mannen en vrouwen). 
 
Een dag voor de finale wordt een trainingsperiode voorzien. 
 
Een trainingsperiode die alleen is gereserveerd voor de renners die gekwalificeerd 
zijn voor de finale, moet worden voorzien op de dag van de finale. Deze 
trainingsperiode moet minstens 60 minuten duren. 
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(gewijzigd per 1.07.12; 1.11.13; 4.04.14; 1.01.17; 1.01.18; 1.01.19; 1.01.20) 
 

4.9.024 Renners moeten 2 trainingsritten hebben voltooid voordat ze aan de 
kwalificatieronde of voorronde beginnen (junior dames). 
 
(gewijzigd per 01.07.12; 04.04.14; 01.01.17) 
 

4.9.025 Renners die buiten de gespecificeerde trainingsperioden van de organisator 
trainen op de baan, worden van het evenement gediskwalificeerd. 
 
Het transportsysteem sluit 15 minuten voor het einde van de trainingstijden. Een 
afsluitende renner moet worden aangeleverd door de organisator om de baan te 
wissen tussen de trainingssessies op aanwijzing van de voorzitter van het college 
van commissarissen. Renners die op de baan zijn nadat deze is gesloten, kunnen 
worden gediskwalificeerd. 
 

4.9.026 Twee voorrijders moeten worden geselecteerd door de organisator en moeten 
klaar zijn om de koers uit te voeren zoals aangegeven door de voorzitter van het 
college van commissarissen voorafgaand aan de voorronde (dames junioren), de 
kwalificatieronde en finales. De fietsen van de voorrijders moeten zijn voorzien van 
stuurnummers met de letters A en B. 
De laatste rijder, artikel 4.9.025, moet worden voorzien van het stuurnummer met 
de letter C. 
De voorrijder moet op zijn minst 17 jaar oud zijn en als UCI-licentiehouder 
voldoende verzekerd zijn. 
 
(gewijzigd op 01.07.12; 04.04.14; 01.01.16; 01.01.17) 
 
Competities 

4.9.027 De downhill-wedstrijd moet een kwalificatieronde of voorronde (dames-junioren) 
en een finale bevatten. 
 
De top 60 heren elite, top 15 dames elite en top 25 junior mannen uit de 
kwalificatierondes kwalificeren zich voor de finale. Alle vrouwelijke junioren die in 
de voorronde begonnen zijn gekwalificeerd voor de finale. 
 
Als de finale niet kan plaatsvinden vanwege onvoorziene omstandigheden, bepaalt 
de kwalificatieronde of voorronde (junior-vrouwen) het eindresultaat. 
 
(gewijzigd per 01.07.12; 01.11.13; 04.04.14; 01.01.17; 01.01.18; 01.01.20) 
 

4.9.028 Het startgebied is opgesteld volgens artikel 4.3.009 en er moet een overdekte 
warming-up ruimte worden voorzien dicht bij het startgebied voor de renners. 
Details over het startgebied en de startrails staan vermeld in de gids voor de 
organisatoren van de WK. 
 
(gewijzigd per 01.07.12) 
 

4.9.029 Renners in de kwalificatie en vooronde (dames junioren) moeten beginnen met 
intervallen van niet minder dan 30 seconden. De intervallen tussen de renners 
kunnen alleen worden gewijzigd door de voorzitter van het college van 
commissarissen na overleg met de technisch afgevaardigde van de UCI. 
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(gewijzigd per 01.07.12; 04.04.14; 01.01.17) 
  

4.9.030 De eerste 10 vrouwen elite en de eerste 20 heren elite in de kwalificatieronde 
worden wereldbekerpunten toegekend volgens de schaal in artikel 4.9.037. In de 
laatste ronde van het UCI MTB-wereldbekerseizoen worden echter geen punten 
voor de voorronde gegeven. De punten (kwalificatieronde en finale) worden 
toegekend aan de renners met een overeenkomstige positie in de finale. 
Er worden geen WK-punten toegekend tijdens de kwalificatie voor de junioren en 
de voorronde voor vrouwelijke junioren. 
 
(gewijzigd per 01.07.12; 04.04.14; 01.01.17; 01.01.18) 
 

4.9.031 "Beschermde renners" naar de finale zijn: 
1. renners gerangschikt in de top 5 vrouwen elite en de top 10 heren elite van 

de finale wereldbekerstand van het voorgaande seizoen 
2. de best gerangschikte renners uit de huidige wereldbekerstand, die niet zijn 

opgenomen in punt 1 hierboven, totdat een totaal van 10 vrouwenelite en 
20 heren elite zijn bereikt 

3. als deelnemers zoals beschreven onder 1. en 2. hierboven de deelname 
aan een evenement niet bevestigen, worden ze niet vervangen. 

4. junior renners, dames en heren, gerangschikt in de top 3 van het huidige 
wereldbeker klassement. Bij de eerste wereldbekerronde van het seizoen 
1 zijn er geen beschermde junior-renners. 

 
Voor de eerste UCI MTB Wereldbekerronde van het seizoen, worden de top 10 
vrouwen elite en de top 20 heren elite van de laatste wereldbekerstand van het 
voorgaande seizoen "beschermd" voor de finale. 
 
Ze moeten in de voorronde beginnen, maar kwalificeren zich in elk geval 
automatisch voor de finale. Als de tijden van de beschermde renners niet behoren 
tot de 15 beste tijden voor vrouwen elite of de 60 beste tijden voor heren elite, 
moeten ze de finale rijden in aanvulling op de 15 vrouwen elite en 60 heren elite 
die al gekwalificeerd zijn. 
 
(gewijzigd per 01.07.12; 01.11.13; 04.04.14; 01.01.17; 01.01.18; 01.01.19) 
 

4.9.032 [Vervallen per 04.04.14] 
 

4.9.033 De startvolgorde voor de finale wordt bepaald op basis van de omgekeerde 
resultaten van de kwalificatieronde (de snelste renner die als laatste begint), 
behalve de beschermde renners (gedefinieerd in artikel 4.9.031) en de snelste 5 
herenelite en de snelste 2 dames elite niet-beschermde renners, die zullen starten 
als de laatste groep renners op volgorde van kwalificatieresultaat, omgekeerd. 
 
(gewijzigd per 01.07.12; 04.04.14; 01.01.16; 01.01.17; 01.01.18; 01.01.19) 
 

4.9.034 Renners in de finale moeten starten met tussenpozen van niet minder dan een 
minuut. De laatste 10 renners moeten starten met tussenpozen van minimaal 2 
minuten. De intervallen tussen de renners kunnen alleen worden gewijzigd door 
de voorzitter van het college van commissarissen na overleg met de technisch 
afgevaardigde van de UCI. 
 
(gewijzigd per 01.07.12) 
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4.9.035 [Vervallen per 01.02.12] 
 

4.9.036 [Vervallen per 01.02.12] 
 
 

§ 4 Puntenschaal 
 

4.9.037 A. Cross-Country Olympic (XCO en Cross-Country Korte baan (XCC) 
   wedstrijden. 

  
Plaats XCO 

mannen en  

Elite 

vrouwen  

XCC 

mannen en 

Elite 

Vrouwen  

XCO 

Mannen en 

Belofte 

Vrouwen 

Plaats XCO 

Mannen en 

Elite 

vrouwen 

XCC 

mannen en 

Elite 

vrouwen 

 1  250  125  90  31  44  12  

 2  200  100  70  32  42  11  

 3  160  80  60  33  40  10  

 4  150  75  50  34  38  9  

 5  140  70  40  35  36  8  

 6  130  65  35  36  34  7  

 7  120  60  30  37  32  6  

 8  110  55  27  38  30  5  

9  100  50  24  39  29  4  

10  95  45  22  40  28  3  

11  90  40  20  41  27    

12  85  35  18  42  26    

13  80  30  16  43  25    

14  78  29  14  44  24    

15  76  28  12  45  23    

16  74  27  10  46  22    

17  72  26  9  47  21    

18  70  25  8  48  20    

19  68  24  7  49  19    

20  66  23  6  50  18    

21  64  22  5  51  17    

22  62  21  4  52  16    
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23  60  20  3  53  15    

24  58  19  2  54  14    

25  56  18  1  55  13    

26  54  17    56  12    

27  52  16    57  11    

28  50  15    58  10    

29  48  14    59  9    

30  46  13    60  8    

 
B. Cross-Country Eliminatie (XCE) 

 
Plaats XCO mannen 

en Elite 

Vrouwen  

1  60  

2  40  

3  30  

4  25  

5  20  

6  18  

7  16  

8  14  

9  12  

10  10  

11  8  

12  6  

13  4  

14  3  

15  2  

16  1  

 
C. Downhill heren en dames elite (kwalificatierondepunten tussen haakjes)  

In de laatste ronde van het UCI MTB-wereldbekerseizoen zal echter geen 
punt voor de kwalificatieronde worden gegeven. De punten (voorronde en 
finale) worden toegekend aan de renners met een overeenkomstige positie 
in de finale (1-250, 2-200, 3-170, enz.) 
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Plaats Elite 

Mannen 

Elite 

Vrouwen 

Plaats Elite 

Mannen 

Elite 

Vrouwen 

1  200 (50)  200 (50)  41  20    

2  160 (40)  160 (40)  42  19    

3  140 (30)  140 (30)  43  18    

4  125 (25)  125 (25)  44  17    

5  110 (22)  110 (20)  45  16    

6  95 (20)  95 (16)  46  15    

7  90 (18)  80 (14)  47  14    

8  85 (17)  70 (12)  48  13    

9  80 (16)  60 (10)  49  12    

10  75 (15)  55 (5)  50  11    

11  70 (14)  45  51  10    

12  65 (13)  35  52  9    

13  60 (12)  25  53  8    

14  55 (11)  15  54  7    

15  50 (10)  5  55  6    

16  45 (9)    56  5    

17  44 (8)    57  4    

18  43 (7)    58  3    

19  42 (6)    59  2    

20  41 (5)    60  1    

21  40    61      

22  39    62      

23  38    63      

24  37    64      

25  36    65      

26  35    66      

27  34    67      

28  33    68      

29  32    69      

30  31    70      
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31  30    71      

32  29    72      

33  28    73      

34  27    74      

35  26    75      

36  25    76      

37  24    77      

38  23    78      

39  22    79      

40  21    80      

 
D. Downhill Mannen en Vrouwen Junioren (allen finales) 

 
Plaats  Mannen 

Junioren 

punten 

Vrouwen 

junioren 

punten  

1  60  60  

2  40  40  

3  30  20  

4  25  10  

5  20  5  

6  18    

7  16    

8  14    

9  12    

10  10    

11  8    

12  6    

13  4    

14  2    

15  1    

 
E. Team standen 
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Olympische Cross-country 

(XCO)  

Cross-country 
korte baan –  

XCC (korte 

baan)  

Downhill 

Plaats 
Vrouwen en 

Mannen Elite 

Vrouwen en 

Mannen Elite  Elite Mannen Vrouwen Elite 
Junior 

Mannen 

Junior 

Vrouwen 

1  80  40  40 40 20 6 

2  75  39  35 30 15 4 

3  72  38  32 20 10 2 

4  70  37  30 15 8  

5  68  36  28 10 6  

6  66  35  26 8 5  

7  64  34  24 6 4  

8  62  33  23 4 3  

9  60  32  22 2 2  

10  58  31  21 1 1  

11  56  30  20    

12  54  29  19    

13  52  28  18    

14  50  27  17    

15  48  26  16    

16  46  25  15    

17  44  24  14    

18  43  23  13    

19  42  22  12    

20  41  21  11    

21  40  20  10    

22  39  19  9    

23  38  18  8    

24  37  17  7    

25  36  16  6    

26  35  15  5    

27  34  14  4    

28  33  13  3    
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29  32  12  2    

30  31  11  1    

31  30  10      

32  29  9      

33  28  8      

34  27  7      

35  26  6      

36  25  5      

37  24  4      

38  23  3      

39  22  2      

40  21  1      

41  20        

42  19        

43  18        

44  17        

45  16        

46  15        

47  14        

48  13        

49  12        

50  11        

51  10        

52  9        

53  8        

54  7        

55  6        

56  5        

57  4        

58  3        

59  2        

60  1        
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(gewijzigd per 01.02.12; 01.07.12; 01.11.13; 04.04.14; 01.01.16; 01.01.17; 
01.01.18; 01.01.20) 
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Hoofdstuk 10 : UCI MOUNTAINBIKE MARATHON SERIES 

 
 

§ 1 Algemeen 
 

4.10.001 De UCI MTB marathon serie is het exclusieve eigendom van de UCI 
 

4.10.002 Elk jaar wijst het managementcomité van de UCI de evenementen aan waarvoor 
een UCI MTB-marathonreeks plaatsvindt. 
 
Deelname 

4.10.003 UCI MTB marathon serie evenementen staan open voor renners die voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 
 
- het hebben van een jaarlijkse licentie uitgegeven door een nationale 

federatie en deze licentie bij registratie presenteren; 
- renners hebben geen bepaald aantal UCI-punten nodig om deel te nemen; 
- onbeperkte deelname voor nationale federaties of teams, aangezien de 

renners kunnen deelnemen met hun UCI MTB-team of clubtrui. 
 
Leeftijd categorie 

4.10.004 De leeftijdscategorie voor de UCI MTB-marathonreeks is 19 jaar en ouder en is 
inclusief master categorieën. 
Er mogen geen afzonderlijke resultaten voor de categorieën onder 23 en masters 
worden gemaakt. 
 
Registratie 

4.10.005 De registratieprocedure wordt afgehandeld door elke organisator van een UCI 
MTB marathon series-evenement. De registratietermijn is op de donderdag 
voorafgaand aan het evenement om 12.00 uur CET. 
Renners moeten hun registratie individueel voltooien voor de UCI MTB-
marathonserie. Late inschrijvingen worden geaccepteerd tegen betaling van een 
boete van CHF 100. De uiterste datum voor laat inschrijven is tegen de middag 
aan de vooravond van de race. 
 
(gewijzigd per 01.02.12) 
 

4.10.006 [Vervallen per 01.01.21] 
 

4.10.007 [Vervallen per 01.10.13] 
 

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 
 

4.10.008 De 20 beste mannen en vrouwen van elke ronde van de UCI MTB marathon-serie 
en de top 50 van de individuele algemene UCI MTB marathon serie ranking 
behalen een kwalificatie voor de UCI marathon wereldkampioenschappen. 
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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.  
 
(gewijzigd per 01.10.13; 01.01.21) 
 

4.10.010 De startvolgorde van de renners wordt als volgt bepaald: 
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 
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 
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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)  
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Hoofdstuk 11 : UCI MOUNTAINBIKE RANKING 
 
 

4.11.001 De UCI heeft de UCI-mountainbike-ranking gemaakt. De UCI is de exclusieve 
eigenaar. 
 
De UCI-mountainbike-ranglijst wordt opgesteld over een periode van één jaar, in 
overeenstemming met de hieronder beschreven voorwaarden, door optelling van 
de gewonnen punten sinds de vorige ranglijst werd opgesteld, en met 
inachtneming van de bepalingen van het artikel. 4.11.008. Tegelijkertijd worden de 
resterende punten die door elke renner op internationale mountainbike-wedstrijden 
zijn behaald 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-ranking houdt slechts rekening met één 
wereldkampioenschap en één continentale kampioenschap voor een bepaald 
formaat. De UCI-punten die zijn toegewezen voor wereldkampioenschappen en 
continentale kampioenschappen blijven geldig tot de datum waarop ze opnieuw 
worden georganiseerd in het volgende jaar. Als er voor een bepaald seizoen geen 
continentale kampioenschappen op de kalender staan, bedraagt de geldigheid van 
de UCI-punten 12 maanden. 
 
De UCI mountainbike-ranking voor XCO junioren wordt opgesteld over een periode 
van een jaar. Voor junioren worden alleen UCI-punten toegekend voor XCO-
wereldkampioenschappen, XCO-continentale kampioenschappen, XCO-junioren 
serie wedstrijden, XCO-nationale kampioenschappen en XCO junior-
evenementen. Vanaf 1 januari behouden de XCO-junioren die van categorie 
wisselen naar de categorie U 23, alleen de UCI-punten die ze hebben behaald 
tijdens de wereldkampioenschappen XCO-junioren. 
 
De XCO junior ranking publicatiedata zullen worden gepubliceerd op de UCI-
website. 
 
(gewijzigd op 01.11.13; 04.04.14; 01.01.16; 01.01.17; 01.01.18) 
 

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 
- Individuele ranking UCI DHI 
- UCI 4X individuele ranglijst 
 
(gewijzigd per 01.02.12, 01.01.21) 
 

4.11.003 Als een Belofte renner een cross-country Olympisch evenement voor elite renners 
deelneemt wanneer een afzonderlijk evenement wordt georganiseerd voor 
Beloften, volgens Art. 4.1.004, krijgt hij alleen de punten toegekend volgens de 
schaal die van toepassing is op het elite-evenement. UCI-punten voor Beloften 
worden alleen toegekend als er een afzonderlijke wedstrijd plaatsvindt voor elite-
renners. 
 
(gewijzigd per 01.02.12; 01.10.13; 04.04.14; 01.01.16) 
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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 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) 
 

4.11.005 Bis De Olympische Kwalificatie Rangorde die het kwalificatiequotum voor de 
Olympische Spelen bepaalt, wordt berekend voor een specifieke Olympische 
Kwalificatieperiode met behulp van de rangschikking per land zoals vastgelegd in 
artikel 4.11.005 hierboven. De Olympische kwalificatieperiode wordt gedefinieerd 
in het kwalificatiestelsel voor mountainbikes van de Olympische Spelen, 
gepubliceerd op de UCI-website zodra deze beschikbaar is. 
 
(gewijzigd op 01.01.18) 
 

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. 
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(gewijzigd per 01.07.12; 01.01.17; 01.01.21) 

 
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. 
 
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) 
 

4.11.008 Voor evenementen in de onderstaande categorieën worden alleen de beste 
resultaten van elke renner in aanmerking genomen: 
- klasse HC eendaagse evenementen: de beste 5 resultaten 
- klasse 1 eendaagse evenementen: de beste 5 resultaten 
-  klasse 2 eendaagse evenementen: de beste 5 resultaten 
- klasse 3 eendaagse evenementen: de beste 5 resultaten 
- Etappe wedstrijden (SHC, S1 en S2): de beste 3 resultaten ongeacht de 

klasse (op basis van UCI-punten) 
- klasse XCO junior serie eendaagse evenementen: de beste 4 resultaten 
- klasse XCO junioren eendaagse evenementen: de beste 4 resultaten 
 
(gewijzigd per 01.10.13; 01.01.16; 01.01.18) 
 

4.11.009 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) 
 

4.11.010 Zoals uiteengezet in artikel 1.2.029, zullen nationale mountainbike-
kampioenschappen van Cross-country Olympic (XCO) worden verreden op het 
29e weekend van het jaar (verplichte datum). De UCI kan ontheffingen toestaan 
voor het zuidelijk halfrond of in geval van overmacht. 
Wat de berekening van de UCI-ranglijsten betreft, worden alle nationale 
kampioenschappen die voor of na de verplichte datum worden uitgevoerd, geacht 
te zijn uitgevoerd op de verplichte datum. 
 
(ingevoerd per 01.02.12; 01.01.16) 
 

 
  



KNWU REGLEMENTEN 

 

20210610 Titel 4 : MOUNTAINBIKE WEDSTRIJDEN 75 

Hoofdstuk 12 : MASTERS WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 
 
 

4.12.001  Alleen licentiehouders uit de artikelen 1.1.001 tot 1.1.028 en 4.1.009 tot 4.1.010 
kunnen deelnemen aan de Masters Wereldkampioenschappen. Een race nummer 
wordt alleen uitgegeven op vertoon van de licentie. 
 
(gewijzigd per 04.04.14) 
 

4.12.002  De renners die deelnemen aan de wereldkampioenschappen masters 
vertegenwoordigen hun land, maar mogen de uitrusting van hun keuze gebruiken. 
 

4.12.003  Alle details die specifiek betrekking hebben op de Wereldkampioenschappen 
Masters, moeten rechtstreeks van de organisator of van de UCI-website worden 
verkregen. 
 

4.12.004  De kampioenschappen worden meestal georganiseerd in leeftijdsgroepen van 5 
jaar: 35-39, 40-44, enz. Leeftijdsgroepen worden gecombineerd wanneer minder 
dan 6 renners een leeftijdsgroep binnenkomen. In het geval van gecombineerde 
leeftijdsgroepen worden titels voor de respectieve leeftijdsgroepen van 5 jaar 
toegekend (zelfs als slechts 1 renner is ingeschreven). 
 
(gewijzigd per 04.04.14; 01.01.20) 
 

4.12.005  [artikel vervallen per 04.04.14] 
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Hoofdstuk 13 : UCI ELITE MTB TEAMS 
  
Voor dit hoofdstuk wordt verwezen naar de Engelstalige versie van het UCI 
reglement: https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations  
 
 
 
 

Hoofdstuk 14 : UCI MTB TEAMS 
  
Voor dit hoofdstuk wordt verwezen naar de Engelstalige versie van het UCI 
reglement: https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations  

 
 

https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations
https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations
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Hoofdstuk 15 : Straffenbarema MTB wedstrijden 
(ingevoerd per 01.01.20) 
 
 
4.15.001 Tabel met wedstrijdincidenten in overeenstemming met artikel 12.4.001 
 

Discipline Evenement    

Mountain Bike  Elite Wereld Kampioenschappen  
Olympische Spelen  
Wereld Beker  

Andere evenementen  

Wedstrijd incidenten      

1. Fiets      

1.1. Aan het begin van een wedstrijd of etappe 
met een fiets verschijnen die niet aan de 
regels voldoet  

Start geweigerd  Start geweigerd 

1.2. Het gebruik van een fiets in de wedstrijd 
welke niet voldoet aan de reglementen   

Diskwalificatie (DQ)  Diskwalificatie (DQ)  

1.3. Gebruik of aanwezigheid van een fiets die 
niet voldoet aan artikel 1.3.010 (conform 
art. 12.4.003)  

Renner: diskwalificatie (DQ)  
  

Renner: diskwalificatie (DQ)  
  

2. Kleding en helm en accesoires     

2.1 Aan de start komen met niet conforme   
kleding (art. 1.3.033)  

Start geweigerd  Start geweigerd  

2.2 Gebruik van niet conforme kleding tijdens        
de wedstrijd (art. 1.3.033)  

Diskwalificatie (DQ)  Diskwalificatie (DQ)  

2.3 Renner aan de start zonder verplichte helm Start geweigerd Start geweigerd  

2.4 Begin met een beschadigde of geen  
gewone helm  

Start geweigerd Start geweigerd  
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2.5 het afnemen van de verplichte helm tijdens 
de wedstrijd  

Diskwalificatie (DQ)  Diskwalificatie (DQ)  

2.6 Het gebruik van verboden technologische 
apparaten op de fiets.  

Renner: Eliminatie of diskwalifcatie 
 
Ander teamlid: uitsluiting 

Renner: Eliminatie of diskwalificatie 
 
Ander teamlid: uitsluiting  

3.  Rugnummer, schouder nummer, fiets nummer 
of nummer gewijzigd of niet geplaatst in 
overeenstemming met de reglementen.  

    

 EENDAAGSE WEDSTRIJD  Renner: 50 boete  Renner: 30 boete  

 ETAPPE WEDSTRIJD  1e overtreding: 50 boete  
2e overtreding: 200 boete  
3e overtreding: eliminatie  

1e overtreding: 30 boete  
2e overtreding: 50 boete  
3e overtreding: eliminaie  

4.  Opzettelijk afwijken van het parkoers en zich 
proberen te plaatsen zonder het gehele 
parkoers te hebben afgelegd  

 Renner: 200 boete en eliminatie  Renner: 100 boete en eliminatie  

5.  Onbedoelde omweg van het parkoers welke 
een voordeel op levert  

   

 EENDAAGSE WEDSTRIJD   Eliminatie  

 ETAPPE WEDSTRIJD     Tijdrit: 20’’ tijdstraf  
Terugzetting (REL) naar de laatste plaats van de etappe  

6.  Het niet respecteren van de instructies van de 
wedstrijdorganisatie of commissarissen 

Renner: 30 tot 100 boete  
Andere licentie houder: 100 tot 200 boete  

Renner: 20 tot 100 boete  
Andere licentie houder: 50 tot 200 boete  

7.  Het opnieuw passeren van de finish lijn in de 
wedstrijd richting, terwijl men nog steeds een 
rugnummer draagt en / of transponder (chip)  

Renner: 30 boete  Renner: waarschuwing  

8.  Onrechtmatige assistentie      

 8.1 Verzorging buiten the voedings / Technische 
zone   
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 EENDAAGSE WEDSTRIJD  Diskwalificatie (DQ) en 100 boete licentie houder   

 
 

  

Diskwalificatie (DQ) en 50 boete licentie houder  

 ETAPPE WEDSTRIJD     1’ tijdstraf in de etappe uitslag renner   
  

      8.2 Licentiehouder rent in de voedings /  
            technische zone  

    

EENDAAGSE WEDSTRIJD   1e overtreding:  waarschuwing  
2e overtreding:  TM pas intrekken en 50 boete  
  

1e overtreding: waarschuwing  
2e overtreding: TM pas intrekken   
  

ETAPPE WEDSTRIJD     1e overtreding waarschuwing  
2e overtreding TM pas intrekken en 30” tijdstraf renner  

8.3   Sproeien van water over renners of fietsen    
8.4   niet toegestane mechanische assistentie  

  

1e overtreding: officiele waarschuwing  
2e overtreding 50 boete  
  

1e overtreding: officiele waarschuwing  
2e overtreding 50 boete  

EENDAAGSE WEDSTRIJD  Diskwalificatie (DQ) en 100 boete mecanicien  Diskwalificatie (DQ) en 50 boete mecanicien  

ETAPPE WEDSTRIJD   
  

  1e overtreding 1’ tijdstraf in de etappe uitslag renner en 50 
boete mecanicien  
2e overtreding diskwalificatie (DQ) renner en 100 boete 
mecanicien  

9. Het omkeren van de renner om de voedings / 
technische zone te bereiken  

Diskwalificatie (DQ)  Diskwalificatie (DQ)  

10. Renner die de start regels niet respecteert  100 boete  50 boete  

11. Gebruik van een communicatiemiddel  Start geweigerd of diskwalificatie (DQ) (indien 
geconstateerd tijdens de wedstrijd)  

Start geweigerd of diskwalificatie (DQ) (indien 
geconstateerd tijdens de wedstrijd)  

12. Vetraagd of gedubbelde renner die de wedstrijd 
voortzet in strijd met de reglementen  

Diskwalificatie (DQ)  Diskwalificatie (DQ)  
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13. Het niet terugkeren van de renner naar het 
parkoers zoals vermeld in art. 4.1.035  

Diskwalificatie (DQ)  Diskwalificatie (DQ)  

14. Het niet tonen van het stuurnummer tijdens de 
training  

100 boete renner  
200 boete team  

50 boete renner  
100 boete team  

15. Identificatie frame nummer aangepast   100 boete   50 boete   

16. Na de wedstrijd  Diskwalificatie (DQ) - accreditatie verwijderd   Diskwalificatie (DQ) – accreditatie verwijderd  

17. Het passeren van gesloten spoorwegovergang  Diskwalificatie (DQ)  Diskwalificatie (DQ)  

18. onregelmatige sprint     

EENDAAGSE WEDSTRIJD  Terugzetting (REL) naar de laatste plaats in de groep waarin 
de rijde zich bevind of  
Diskwalificatie (DQ) naar goeddunken van het college van 
commissarissen in geval van ernstige gevallen 

Terugzetting (REL) naar de laatste plaats in de groep waarin 
de renner zich bevind of  
Diskwalificatie (DQ) naar goeddunken van het college van 
commissarissen in geval van ernstige gevallen  

ETAPPE WEDSTRIJD     1e overtreding terugzettting REL en 30” tijdstraf in de etappe 
uitslag  

2e overtreding Diskwalificatie (DQ)  

19. Training buiten trainingstijd tijdens het evenement 
en wanneer het parkoers als “gesloten” is vermeld 
op het wedstrijdschema 

    
  

EENDAAGSE WEDSTRIJD  1e overtreding:  50 boete  
2e overtreding: Start geweigerd  

1e overtreding: 50 boete  
2e overtreding:  Start geweigerd  

ETAPPE WEDSTRIJD     1e overtreding 30’’ tijdstraf in de etappe uitslag  
2e overtreding 1’ tijdstraf in de etappe uitslag  

20. Afsnijden van het parkoers – kortere weg nemen  
  

    

EENDAAGSE WEDSTRIJD  Diskwalificatie (DQ) of terugzetting (REL) afhankelijk van de 
lengte van de afsnijding  

Diskwalificatie (DQ) of terugzetting (REL) afhankelijk van de 
lengte van de afsnijding  
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ETAPPE WEDSTRIJD     2’-5’ tijdstraf in de etappe uitslag (of een tijd die even groot is 
kijkend naar het verworven voordeel)  

21. Het niet dragen van de leiderstrui van de wedstrijd           

EENDAAGSE WEDSTRIJD  1e overtreding 250 boete  
2e overtreding  start geweigerd en 500 boete  

1e overtreding 100 boete  
2e overtreding start geweigerd en 100 boete  

ETAPPE WEDSTRIJD    1e overtreding 30’’tijdstraf in de etappe uitslag  
2e overtreding start geweigerd   

22. Het niet bijwonen van de officiële ceremonie  500 boete   100 boete   

23. Niet conforme kleding tijdens de podiumceremonie  500 boete   100 boete  

24. Belediging, bedreigingen, ongepast gedrag  Iedere licentee houder 50 tot 200 boete  Iedere licentie houder 50 tot 200 boete  

25. Geweld 
25.1  Tussen renners  

    

ONE-DAY RACE  200 boete   100 boete 

STAGE RACE    100 boete en 1’ tijdstraf  

25.2  Tegen ieder ander persoon      

ONE-DAY RACE  Renner Diskwalificatie (DQ) + 200 boete  
  

Renner Diskwalificatie (DQ) + 100 boete  
Andere licentie houder 1000 boete  

STAGE RACE    Renner Diskwalificatie (DQ) + 100 boete  
Andere licentie houder 1000 Boete  

26. SPECIFIEK VOOR DOWN HILL WEDSTRIJDEN  
26.1 Renner welke geen 2 trainingruns voltooid 
26.2 Start trainingsrun voor de startlijn  
26.3 Renner welke geen bescherming draagt 

opgelegd door de nationale federatie  

  
Diskwalificatie (DQ)  
 
Diskwalificatie (DQ)  
Start geweigerd  
  

  
Diskwalificatie (DQ)  
 
Diskwalificatie (DQ)  
Start geweigerd  
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27. SPECIFIEK VOOR ENDURO EVENTS  
27.1 Renner zonder fietsmarkering bij aankomst 
27.2 Opzettelijke obstructie van de snelste renner  

  
Niet van toepassing  

  
1’ tijdstraf  
1’ tijdstraf  

 
(gewijzigd per 01.01.00; 01.01.02; 01.01.03; 05.05.03; 01.01.04; 01.01.05; 01.01.06; 01.01.07; 01.01.09; 01.07.10; 01.10.10; 
01.07.11; 01.10.11; 01.10.13; 07.03.14; 16.06.14; 01.01.15; 01.07.15; 01.01.16; 01.01.17; 01.07.17; 01.01.19; 01.01.20; 
10.06.21) 

 
  

 

LET OP: 
Voor NATIONALE WEDSTRIJDEN (evenementen) wordt verwezen naar Titel 12 N:  
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BIJLAGE 1 : VOORBEELD MODEL CONTRACT 
Voor deze bijlage wordt verwezen naar de Engelstalige versie van het UCI 
reglement: https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations   
 
 
 
 

  

https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations
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BIJLAGE 2 : UCI MTB XCO punten 
 

  
Olympische 

Spelen 
Wereld Kampioenschap Wereld Beker Continentaal Kampioenschap 

 

 

Plaats 
Elite 

Heren 
Elite 

Vrouwen 
Elite U23* Junioren XCE 

Team 
Relay*** 

Elite U23 Elite U23* Junioren 
Team 

Relay*** 

 

 
1 300 300 300 200 200 110 200 250 90 150 75 60 100  
2 250 250 250 150 150 90 150 200 70 120 55 40 75  
3 200 200 200 120 120 80 120 160 60 100 45 30 60  
4 180 180 180 100 100 70 100 150 50 90 40 25 50  
5 160 160 160 95 95 60 90 140 40 80 35 20 40  
6 140 140 140 90 90 50 80 130 35 70 30 18 30  
7 130 130 130 85 85 40 75 120 30 60 25 16 25  
8 120 120 120 80 80 35 70 110 27 50 20 14 20  
9 110 110 110 75 75 30 65 100 24 40 15 12 10  

10 100 100 100 70 70 25 60 95 22 38 10 10 5  
11 95 95 95 65 65 20 55 90 20 36 8 8 x  
12 90 90 90 60 60 15 50 85 18 34 6 6    
13 85 85 85 55 55 10 45 80 16 32 4 4    
14 80 80 80 50 50 5 40 78 14 30 2 2    
15 78 78 78 45 45 3 35 76 12 28 1 1    
16 76 76 76 40 40 1 30 74 10 26 X x    
17 74 74 74 38 38 x 25 72 9 24        
18 72 72 72 36 36   20 70 8 22        
19 70 70 70 34 34   15 68 7 20        
20 68 68 68 32 32   10 66 6 18        
21 66 66 66 30 30   x 64 5 16        
22 64 64 64 28 28     62 4 14        
23 62 62 62 26 26     60 3 12        
24 60 60 60 24 24     58 2 10        
25 58 58 58 22 22     56 1 8        
26 56 56 56 20 20     54 x 6        
27 54 54 54 18 18     52   5        
28 52 52 52 16 16     50   4        
29 50 50 50 14 14     48   3        
30 45 45 48 13 13     46   2        
31 40 40 46 12 12     44   x        
32 35 35 44 11 11     42            
33 30 30 42 10 10     40            
34 25 25 41 9 9     38            
35 20 20 40 8 8     36            
36 15 15 39 7 7     34            
37 10 10 38 6 6     32            
38 5 5 37 5 5     30            
39     36 4 4     29            
40     35 3 3     28            
41     34 x x     27            
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**         3**            

                             
* in het geval van een gesplitst evenement  
** aantal punten voor iedere geklasseerde renner  
*** de punten zijn niet nominatief voor de renners maar voor het land  
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Nationaal Kampioenschap 

Eendaagse Wedstrijden 

Buiten 
Categorie 

Klasse 1 
Klasse 2/ 

Wereldbeker 
XCE  

Klasse 
3 

XCO 
Junior 
Series 

XCO 
Junior 

 

Plaats Elite U23* Junior Elite U23* Elite U23* Elite Elite Junior Junior  

1 100 50 40 100 60 60 15 30 10 90 20  

2 90 35 30 80 40 40 10 20 6 70 18  

3 70 25 20 60 30 30 5 15 4 60 16  

4 60 15 10 50 25 25 3 12 2 50 14  

5 50 5 5 40 20 20 1 10 1 40 12  

6 40 x x 35 18 18 x 8 x 35 10  

7 30     30 16 16   6   30 8  

8 20     27 14 14   4   27 6  

9 10     24 12 12   2   24 4  

10 5     22 10 10   1   22 2  

11 x     20 8 8   x   20 x  

12       18 6 6       18    

13       16 4 4       16    

14       14 2 2       14    

15       12 1 1       12    

16       10 x x       10    

17       9           9    

18       8           8    

19       7           7    

20       6           6    

21       5           5    

22       4           4    

23       3           3    

24       2           2    

25       1           1    

26       x           x    

                         

 * in het geval van een gesplitst evenement  

 ** aantal punten voor elke gerangschikte renner  

 *** de punten zijn niet nominatief voor de renners maar voor het land  
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UCI MTB XCC points 
 

 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        

42          

43          

44          

45          

46          

47          

48          

49          

50          

51          

52          

53          

54          

55          

56          

57          

58          

59          

60          

61          
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BIJLAGE 2b : UCI MTB XCM punten 

  
WERELD 

KAMPIOENSCHAP 

 
MARATHON 

SERIES 

CONTINENTAAL 
KAMPIOENSCHAP 

NATIONAAL 
KAMPIOENSCHAP 

EENDAAGSE MARATHON Etappe Wedstrijd 

Buiten 
Categorie\ 

Klasse 
1 

Klasse 
2 

Buiten 
Categorie 

Klasse 1 Klasse 2 

Eindklasse-
ment 

Eindklasse-
ment 

Eindklasse-
ment 

Plaats 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 DHl punten 
 

   WERELD KAMPIOENSCHAP WERELDBEKER 

Plaats Elite Junioren 
Kwalificatie 

ronde Mannen 
Elite ** 

Kwalificatie 
ronde Vrouwen 

Elite ** 

Finale Mannen 
Elite 

Finale 
Vrouwen Elite 

Finale wedstrijd 
Wereldbeker 
seizoen Finale 
Mannen Elite 

Finale wedstrijd 
Wereldbekerseizoen 

Finale Vrouwen 
Elite 

Finale Mannen 
Junioren 

Finale 
Vrouwen 
Junioren 

 

 
1 300 80 50 50 200 200 250 250 60 60  
2 250 60 40 40 160 160 200 200 40 40  
3 200 40 30 30 140 140 170 170 30 20  
4 180 30 25 25 125 125 150 150 25 10  
5 160 25 22 20 110 110 132 130 20 5  
6 140 20 20 16 95 95 115 111 18 x  
7 130 18 18 14 90 80 108 94 16    
8 120 16 17 12 85 70 102 82 14    
9 110 14 16 10 80 60 96 70 12    

10 100 12 15 5 75 55 90 60 10    
11 95 10 14 x 70 50 84 50 8    
12 90 9 13   65 45 78 45 6    
13 85 8 12   60 40 72 40 4    
14 80 7 11   55 35 66 35 2    
15 78 6 10   50 30 60 30 1    
16 76 5 9   45 25 54 25 x    
17 74 4 8   44 20 52 20      
18 72 3 7   43 15 50 15      
19 70 2 6   42 10 48 10      
20 68 1 5   41 5 46 5      
21 66 x x   40 x 40        
22 64       39   39        
23 62       38   38        
24 60       37   37        
25 58       36   36        
26 56       35   35        
27 54       34   34        
28 52       33   33        
29 50       32   32        
30 48       31   31        
31 46       30   30        
32 44       29   29        
33 42       28   28        
34 41       27   27        
35 40       26   26        
36 39       25   25        
37 38       24   24        
38 37       23   23        
39 36       22   22        
40 35       21   21        
41 34       20   20        
42 33       19   19        
43 32       18   18        
44 31       17   17        
45 30       16   16        
46 29       15   15        
47 28       14   14        
48 27       13   13        
49 26       12   12        
50 25       11   11        
51 24       10   10        
52 23       9   9        
53 22       8   8        
54 21       7   7        
55 20       6   6        
56 19       5   5        
57 18       4   4        
58 17       3   3        
59 16       2   2        
60 15       1   1        
61 5*                    

                       

  *   Aantal punten voor iedere geklasseerde renner  

  ** Voor de finaleronde worden geen wereldbekerpunten toegekend voor de kwalificatieronde, de wereldbekerpunten gaan in plaats daarvan naar de finale  
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   Continentaal 
Kampioenschap 

Nationaal 
Kampioenschap 

Eendaagse wedstrijden 

Buiten 
categorie Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 

Plaats Elite Elite Elite Elite Elite Elite 

 

 
1 150 100 90 60 30 10  
2 120 90 70 40 20 6  
3 100 70 60 30 15 4  
4 90 60 50 25 12 2  
5 80 50 40 20 10 1  
6 70 40 35 18 8 x  
7 60 30 30 16 6    
8 50 20 27 14 4    
9 40 10 24 12 2    

10 38 5 22 10 1    
11 36 x 20 8 x    
12 34   18 6      
13 32   16 4      
14 30   14 2      
15 28   12 1      
16 26   10 x      
17 24   9        
18 22   8        
19 20   7        
20 18   6        
21 16   5        
22 14   4        
23 12   3        
24 10   2        
25 8   1        
26 6   x        
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              
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BIJLAGE 4 : UCI MTB 4x punten 
 

  
WERELD-

KAMPIOEN-
SCHAP 

CONTINEN-
TAAL 

KAMPIOEN-
SCHAP 

NATIONAAL 
KAMPOEN-

SCHAP 

EENDAAGSE WEDSTRIJDEN 

 

Hors Classe  Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3   

Plaats Elite Elite Elite Elite Elite Elite Elite  
1 300 200 110 90 60 30 10  
2 250 150 90 70 40 20 6  
3 200 120 70 60 30 15 4  
4 180 100 60 50 25 12 2  
5 160 95 50 40 20 10 x  
6 140 90 40 35 18 8    
7 130 85 30 30 16 6    
8 120 80 20 27 14 4    
9 110 75 10 24 12 x    

10 100 70 5 22 10      
11 95 65 x 20 8      
12 90 60   18 6      
13 85 55   16 4      
14 80 50   14 3      
15 78 45   12 2      
16 76 40   10 1      
17 74 38   9 x      
18 72 36   8        
19 70 34   7        
20 68 32   6        
21 66 30   5        
22 64 28   4        
23 62 26   3        
24 60 24   2        
25 58 22   x        
26 56 20            
27 54 18            
28 52 16            
29 50 14            
30 48 13            
31 46 12            
32 44 11            
33 42 x            
34 40              
35 38              
36 36              
37 34              
38 32              
39 30              
40 28              
41 26              
42 24              
43 22              
44 20              
45 18              
46 16              
47 14              
48 12              
49 10              
50 8              
51 5*              

                 
* het aantal punten voor iedere geklasseerde renner in de finale  
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BIJLAGE 5 : XCE Schema (36 renners, 6 per serie) 
 
 

1/4 FINALES               
              

                  
QR NR Heat 1 Plaats               
1 1                   
12 12                   
13 13                   
24 24                   
25 25                   
36 36               

FINALES 
              

                  
QR NR Heat 2 Plaats             NR Kleine Finale Plaats 

6 6        
1/2 FINALES    Halve Finale 1 > 4       

7 7           Halve Finale 1 > 5       

18 18               Halve Finale 1 > 6       

19 19          NR 1/2 Finale 1 Plaats    Halve Finale 2 > 4       

30 30        Heat 1 > 1          Halve Finale 2 > 5       

31 31        Heat 1 > 2          Halve Finale 2 > 6       

       Heat 2 > 1              
       Heat 2 > 2              
QR NR Heat 3 Plaats    Heat 2 > 3              
3 3        Heat 2 > 4              
10 10                   
15 15                   
22 22                   
27 27                   
34 34                   
                  
                  
QR NR Heat 4 Plaats               
4 4                   
9 9                   
16 16                   
21 21          NR 1/2 Finale 2 Plaats        
28 28        Heat 1 > 1              
33 33        Heat 1 > 2              
       Heat 2 > 1              
       Heat 2 > 2              
QR NR Heat 5 Plaats    Heat 2 > 3            NR Finale Plaats 

2 2        Heat 2 > 4          Halve Finale 1 > 1       

11 11               Halve Finale 1 > 2       

14 14               Halve Finale 1 > 3       

23 23               Halve Finale 2 > 1       

26 26               Halve Finale 2 > 2       

35 35               Halve Finale 2 > 3       

                  
                  
QR NR Heat 6 Plaats               
5 5                   
8 8                   
17 17                   
20 20                   
29 29                   
32 32                   
                
Notities:               

- Wanneer er minder dan 18 renners zijn geklasseerd in de kwalificatieronde (QR), de eerste ronde zal de 1/2 finale zijn: 

 Halve finale 1 > Nummer 1-3-6-7-10-12, Halve Finale 2 > 2-4-5-8-9-11. 

- De wedstrijd wordt niet gehouden worden, als er minder dan 12 renners zijn ingeschreven voor de Kwalificatie Ronde 
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BIJLAGE 6 : XCE Schema (32 renners, 4 per serie) 
 
 

1/8 FINALES             
 

 
                  
QR NR Heat 1 Plaats    

1/4 FINALES        
1 1               
16 16            

       
17 17          NR Heat 9 Plaats    

1/2 FINALES 
32 32        Heat 1 > 1          

       Heat 1 > 2           
   

QR NR Heat 2 Plaats    Heat 2 > 1            NR Halve Finale Plaats 

8 8        Heat 2 > 2          Heat 9 > 1       

9 9               Heat 9 > 2       

24 24               Heat 10 > 1       

25 25               Heat 10 > 2       

                  
QR NR Heat 3 Plaats             NR Halve Finale Plaats 

4 4               Heat 11 > 1       

13 13               Heat 11 > 2       

20 20          NR Heat 10 Plaats    Heat 12 > 1       

29 29        Heat 3 > 1          Heat 12 > 2       

       Heat 3 > 2              
QR NR Heat 4 Plaats    Heat 4 > 1              
5 5        Heat 4 > 2              
12 12                   
21 21                   
28 28                   
                      

QR NR Heat 5 Plaats               
2 2                   
15 15                

   

18 18          NR Heat 11 Plaats    
FINALES 

31 31        Heat 5 > 1          

       Heat 5 > 2              
QR NR Heat 6 Plaats    Heat 6 > 1            NR Kleine Finale Plaats 

2 7        Heat 6 > 2          Halve Finale 1 > 3       

10 10               Halve Finale 1 > 4       

23 23               Halve Finale 2 > 3       

26 26               Halve Finale 2 > 4       

                  
QR NR Heat 7 Plaats             NR Finale Plaats 

3 3               Halve Finale 1 > 1       

14 14               Halve Finale 1 > 2       

19 19          NR Heat 12 Plaats    Halve Finale 2 > 1       

30 30        Heat 7 > 1          Halve Finale 2 > 2       

       Heat 7 > 2              
QR NR Heat 8 Plaats    Heat 8 > 1              
6 6        Heat 8 > 2              
11 11                   
22 22                   
27 27                   
                
Notities:               

- Wanneer er minder dan 24 renners zijn gekwalificeerd in de kwalificatie ronde (QR), zal de eerste ronde de 1/4 finale zijn 

 Heat 1 > Nummer 1-8-9-16, Heat 2 > 4-5-12-13, Heat 3 > 2-7-10-15, Heat 4 > 3-6-11-14    
- De competitie zal niet gehouden worden wanneer er minder dan 12 renners zijn ingeschreven voor de kwalificatie ronde. 

 
 

 

 


