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TITEL 5 : VELDRIT WEDSTRIJDEN 

 
 

 

Hoofdstuk 1 : WEDSTRIJDBEPALINGEN VELDRIJDEN 

 
 
Deelname 

5.1.001 De categorie, waartoe de licentiehouder het gehele veldritseizoen behoort is de 
categorie waarop hij vanaf 1 januari  in dat seizoen reglementair behoort.  
 
Mannen 
De categorie Junior mannen heeft betrekking op renners van 17 en 18 jaar. 
De categorie Belofte mannen heeft betrekking op renners van 19 t/m 22 jaar. 
De categorie Elite mannen heeft betrekking op renners  van 23 jaar en ouder. 
 
Uitgezonderd de UCI Cyclo-cross wereldkampioenschappen, UCI Cyclo-cross 
wereldbeker wedstrijden, wanneer er een aparte wedstrijd voor belofterenners wordt 
verreden en, naar het oordeel van continentale confederaties of respectievelijk 
nationale federaties, continentale en nationale kampioenschappen, mogen Belofte 
mannen deelnemen aan de wedstrijd voor Elite mannen, zelfs als er een aparte 
wedstrijd wordt verreden voor Belofte mannen. 
 
Wanneer belofte mannen in dezelfde wedstrijd rijden als de elite, dan rijden zij ook 
dezelfde tijdsduur en afstand: 
- Er zal geen aparte klassering plaatsvinden 
- De UCI punten zullen worden toegekend volgens de UCI Elite schaal 
- In het geval van kampioenschappen wordt slechts één titel toegekend 

(bijvoorbeeld, indien een belofterenner de wedstrijd zou winnen, dan zal hij de 
titel van Elite verkrijgen. 

 
Vrouwen 
De categorie Junior vrouwen heeft betrekking op rensters van 17 en 18 jaar 
De categorie vrouwen onder de 23 omvat rensters in de leeftijd van 19 tot en met 22. 
De categorie elite vrouwen omvat rensters van 23 jaar en ouder. 
 
Behalve wanneer er per categorie aparte wedstrijden georganiseerd worden, zullen 
Junior Vrouwen, Belofte Vrouwen en Elite vrouwen in dezelfde wedstrijd uitkomen. 
 
Behalve in de UCI Cyclo-cross wereldkampioenschappen en de UCI Wereld Beker 
veldrijden, wanneer die een aparte junior vrouwen wedstrijd omvat, en naar het 
oordeel van de continentale confederaties of respectievelijke nationale federaties, 
continentale en nationale kampioenschappen, junior vrouwen, Beloften Vrouwen en 
Elite Vrouwen kunnen meedoen in de wedstrijd voor Elite Vrouwen, ook al wordt er 
een aparte wedstrijd voor Junior Vrouwen verreden.  
 
Ingeval 2 of 3 van de categorieën Junior Vrouwen, Belofte Vrouwen en Elite Vrouwen 
in dezelfde wedstrijd starten, dan betekent dit ook dezelfde starttijd en dezelfde 
afstand; 
- Er zal geen apart klassement worden opgemaakt voor de verschillende 

categorieën 
- De behaalde UCI punten worden verkregen volgens de Elite punten schaal 
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- Ingeval van een nationaal kampioenschap, slechts één titel kan worden 
verkregen (als voorbeeld, als een belofte renster de wedstrijd wint, dan zal zij 
de Elite titel verkrijgen) 

 
Junior vrouwen en Elite vrouwen rijden in dezelfde wedstrijd, behalve in continentale 
kampioenschappen (vrouwen jeugd *) en, ter beoordeling van nationale federaties, 
nationale kampioenschappen. 
* Vrouwen jeugd omvatten Junioren vrouwen en belofte vrouwen categorieën. 
 
Masters 
Alle renners die houder zijn van een masterlicentie mogen deelnemen aan de UCI 
wereldkampioenschappen voor masters. De navolgende renners komen echter niet 
in aanmerking 
1. elke renner die tijdens het lopende seizoen deelnam aan UCI cyclo-cross 

wereldkampioenschappen, continentale kampioenschappen of UCI 
wereldbeker wedstrijden; 

2. elke renner die tijdens het lopende cyclo-cross seizoen lid was van een bij de 
UCI geregistreerde ploeg; 

3. elke renner met ten minste 100 punten in de individuele cyclocrossranglijst 
van de UCI gepubliceerd na de eerste UCI Wereldbekerwedstrijd cyclo-cross 
van het huidige cyclo-cross seizoen. 

 
In wedstrijden anders dan de UCI masters cyclo-cross wereldkampioenschappen 
kunnen renners deelnemen met een tijdelijke of daglicentie, uitgegeven door hun 
nationale federatie (Voor Nederland: Basislidmaatschap). 
De licentie (basislidmaatschap) moet duidelijk vermelden de begin- en data van de 
geldigheidsduur. 
De nationale federaties zullen ervoor zorgen dat de houder van een tijdelijke licentie 
voor de duur van zijn licentie, dezelfde verzekeringsdekking en andere voordelen 
heeft als de andere afgegeven jaarlijkse licenties. 
 
UCI geregistreerde ploegen 
Renners, mannen en vrouwen, die behoren tot de volgende teams mogen tijdens 
veldrit wedstrijden de naam  en de kleding van hun respectieve team, uitgezonderd 
van wedstrijden waar de nationale outfit vanaf het artikel 1.3.059 verplicht is: 
-  UCI cyclo-cross Teams en UCI Cyclo Cross Professionele Teams zoals 

genoemd in Titel 5, Hoofdstuk 5 van de UCI reglementen 
-  UCI weg Teams, zoals genoemd in Titel 2, de  hoofdstukken 15, 16 en 17, 

deel II van de UCI reglementen; 
-  De UCI MTB Teams zoals genoemd in Titel 4, de hoofdstukken 9 en 10, van 

de UCI reglementen. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.06; 01.09.08; 16.06.14; 1.07.15; 7.06.16; 28.01.17; 
26.06.18; 21.06.19; 01.07.20) 
 

N 
5.1.001.01 Uitgezonderd de nationale categorieën zoals Amateurs en Sportklasse is de 

leeftijdscategorie, waartoe de licentiehouder het gehele veldritseizoen behoort, de 
categorie waarop hij vanaf 1 januari  in dat seizoen reglementair behoort. 
 
(ingevoerd per 1.01.19) 
 

N 
5.1.001.02 Aan alle Veldritwedstrijden kan worden deelgenomen met een KNWU-licentie. 
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N 
5.1.001.03 Tijdens wedstrijden op de nationale- of regionale kalender rijden Nieuweling meisjes, 

Junior vrouwen, Amateurs(V), Masters (V), Belofte-vrouwen en Elite-vrouwen in 
dezelfde wedstrijd. 
 
(gewijzigd per 1.01.11) 
 

N  Chip / Transponder 
5.1.001.04 In uitzondering op hetgeen gesteld in de artikelen N 1.2.102.03 respectievelijk N 

1.2.102.06 dient bij het veldrijden de persoonlijke chip/transponder geplaatst te 
worden om de enkel middels het meegeleverde enkelbandje.  De aankomstrechter 
bepaald met inachtneming van hetgeen gesteld in artikel  N 1.2.102.07 de uitslag.  
Alle voorwaarden zoals in artikel N 1.2.102.07 genoemd waar het 
protestmogelijkheden betreft, zijn ook in veldritwedstrijden van toepassing. 
 
(gewijzigd per 1.01.11; 1.01.12) 
   

N  Wedstrijdindeling 
5.1.001.05 In het veldrit-seizoen worden wedstrijden in vier categorieën ingedeeld, te weten: 

- Categorie I: Internationale wedstrijden; 
- Categorie II:  Nationale wedstrijden; 
- Categorie IV: (inter) Clubwedstrijden. 
 
(gewijzigd per 1.01.11) 
    

N  Internationale wedstrijden 
5.1.001.06 Een wedstrijd wordt aangemerkt als internationale wedstrijd, indien: 

- de wedstrijd via de KNWU als internationale wedstrijd is aangevraagd en door 
de UCI op de internationale kalender is geplaatst; 

- het door (de UCI en) de KNWU vastgestelde bedrag als wedstrijdgeld voor 1 
juli van enig jaar is ontvangen;  

- de wedstrijden worden gereden conform het reglement van de UCI en de 
KNWU; 

- alle deelnemers, waarmee de organisator een financiële overeenkomst wenst 
aan te gaan ten behoeve van hun deelname, dienen gecontracteerd te worden 
via een door de KNWU gelicentieerde bemiddelaar.   

 
(gewijzigd per 01.01.02) 
 

N  
5.1.001.07 [Vervallen] 

  
N  Nationale wedstrijden 
5.1.001.08 Een wedstrijd wordt als nationale wedstrijd aangemerkt, indien: 

- de wedstrijd via de KNWU is aangevraagd en op de kalender is geplaatst; 
-  het door de KNWU vastgestelde wedstrijdgeld voor 1 augustus van enig jaar 

is ontvangen op het Uniebureau; 
- alle deelnemers, waarmee de organisator een financiële overeenkomst wenst 

aan te gaan ten behoeve van hun deelname, dienen gecontracteerd te worden 
via een door de KNWU gelicentieerde bemiddelaar.  

 
(gewijzigd per 01.01.02) 
 
 

N  Algemene bepalingen 
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5.1.001.09 Onderstaande bepalingen gelden voor  nationale wedstrijden. Indien op het moment 
dat de inschrijving sluit het aantal ingeschreven deelnemers te laag is voor een 
representatief deelnemersveld (minder dan 10 deelnemers), kan de organisator het 
programma zodanig aanpassen dat deze deelnemers gecombineerd met een andere 
categorie, maar wel voor een eigen prijzenschema rijden.  Ongeacht of voor een 
programmawijziging wordt gekozen kan de organisator bij minder dan 15 deelnemers 
het prijzenschema terugbrengen naar een verhouding van 1 prijs op 2 renners 
(inclusief de bijschrijvers). De hoogste prijzen volgens het in de advertentie 
aangegeven prijzenschema worden gehandhaafd.  
Bijzondere wedstrijdvormen zijn in overleg met de Consul mogelijk. 
Organisatoren worden verzocht dit bij de inschrijving te vermelden. 
 
(gewijzigd per 01.10.03) 
 

N  Regionale wedstrijden 
5.1.001.10 Regionale wedstrijden kunnen worden georganiseerd, indien de wedstrijd: 

- bij de consul is aangevraagd en geregistreerd (bij regionale competities of 
klassementen dienen alle relevante gegevens aan de consul te worden 
overlegd); 

- niet strijdig is met de belangen van een op dezelfde dag te organiseren (inter-
) nationale wedstrijd in die regio.  

De consuls rapporteren (vooraf) aan de Commissie Off-Road waar en wanneer deze 
wedstrijden verreden worden. 
 

5.1.002 Een renner die voorkomt in de top 50 van het UCI Veldrit klassement mag ingevolge 
de UCI reglementen, met uitzondering van het land van zijn nationale federatie, niet 
deelnemen aan wedstrijden op de nationale kalender van een ander land. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 16.06.14) 
 
Wedstrijdprogramma - technische gids 

5.1.003 Het programma / de technische gids moet in het Engels of Frans en in de officiële 
lokale taal/talen geschreven zijn en moet tenminste de volgende informatie bevatten: 
- schema en tijden van de wedstrijden en trainingen; 
- naam en contactgegevens van de belanghebbenden van het evenement: 

organisator van het evenement, wedstrijdleider, wedstrijdarts, college van 
commissarissen; 

- het prijzenschema en het uitbetalingssysteem; 
- beschrijving en gedetailleerde plattegrond van het parkoers waarin de lengte 

van het parkoers, de start en finish, de verzorgingsplaatsen en de 
hindernissen worden getoond; 

- de locaties van het secretariaat, de accreditatie-uitgifte, de persruimte en de 
anti-doping controle locatie; 

- tijdwaarneming en voor zover van toepassing de foto-finish opstelling; 
- politie-, veiligheids- en medische noodvoorzieningen. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.08; 28.06.17) 
 
Kalender 

5.1.004 Internationale veldritwedstrijden worden op de internationale kalender geregistreerd 
in overeenstemming met de volgende classificatie:  
-  UCI Wereldkampioenschappen (CM) 
- UCI veldrijden Wereldbeker (WC) 
- masters Wereldkampioenschappen (WMC) 
- Continentale kampioenschappen (CC) 
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- Klasse 1 wedstrijden (C1) 
- Klasse 2 wedstrijden (C2) 
  
De toewijzing van de klassen wordt jaarlijks door het UCI bestuur uitgevoerd. 
 
Een evenement wordt alleen toegekend of gehandhaafd in klasse 1-status als de 
wedstrijd van het voorgaande seizoen en geen grote organisatorische problemen 
heeft en na goedkeuring door de UCI. ten minste 10 buitenlandse starters had, die 
ten minste 5 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigden, waarbij deze aantallen 
cumulatief werden berekend met de officiële startlijsten voor de herenelite, vrouwen 
en wanneer aangewezen mannen belofte wedstrijden. 
 
Voor alle cyclocrossevenementen die zijn geregistreerd op de internationale kalender 
in klasse 1 of klasse 2, moet de organisator een juniorenklasse mannen, een vrouwen 
wedstrijd en een elite mannen wedstrijd organiseren. Een afwijking voor de verplichte 
organisatie van de junior wedstrijd voor mannen kan worden verleend door de UCI 
als het evenement niet op een zaterdag of zondag wordt georganiseerd. 
 
Een afzonderlijke junioren vrouwen wedstrijd kan worden georganiseerd tijdens alle 
UCI evenementen, behalve de UCI Wereldbeker veldrijden wanneer dit wordt beslist 
door de UCI Commissie veldrijen. wereldkampioenschappen, continentale 
kampioenschappen en nationale kampioenschappen. 
 
Een afzonderlijke Belofte vrouwen wedstrijd kan alleen worden georganiseerd 
gedurende alle UCI wereldkampioenschappen, continentale kampioenschappen en 
nationale kampioenschappen. 
 
Een aparte junior mannen wedstrijd moet worden georganiseerd tijdens alle UCI-
evenementen, met uitzondering van de wereldkampioenschappen masters en de UCI 
Wereldbeker veldrijden, wanneer dit besloten wordt door de cyclocross-commissie. 
 
Een afzonderlijke wedstrijd voor belofte mannen kan worden georganiseerd tijdens 
wereldkampioenschappen UCI, continentale kampioenschappen, nationale 
kampioenschappen en klasse 1 of klasse 2-evenementen, en voor de laatste alleen 
als het evenement deel uitmaakt van de UCI. 
 
Een continentaal kampioenschap kan over twee dagen worden georganiseerd. 
 
(gewijzigd per 01.09.06; 01.09.08; 1.07.11; 7.06.16; 21.06.19; 01.07.20) 
 
Bescherming van datums 

5.1.005  1  UCI Wereldkampioenschappen 
Geen andere internationale veldrit wedstrijd mag georganiseerd worden op dezelfde 
dag als de UCI Wereldkampioenschappen. 
 
2  UCI Wereldbeker 
Er mag geen klasse 1 wedstrijd worden gehouden op dezelfde dag als een UCI 
Wereldbeker wedstrijd. 
Een klasse 1 evenement kan worden gehouden op de dag vóór of de dag na een UCI 
Wereldbeker wedstrijd, alleen met voorafgaande goedkeuring van UCI. 
Er mag een klasse 2 wedstrijd worden gehouden op dezelfde dag als een UCI 
Wereldbeker wedstrijd in hetzelfde land. 
 
3  Klasse 1 
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Er mag geen klasse 1 wedstrijd worden gehouden op dezelfde dag als een klasse 1 
wedstrijd in hetzelfde land (in Europa) of in dezelfde wielerregio (USA) 
 
(gewijzigd per 01.09.06; 01.09.08; 1.07.11; 01.07.20) 
 
Technisch afgevaardigde 

5.1.006 Voor UCI Wereldkampioenschappen, UCI Wereldbeker wedstrijden en Continentale 
kampioenschappen wordt door de UCI een technisch afgevaardigde benoemd. 
 
Onder voorbehoud van de verantwoordelijkheid van de organisator is de technisch 
afgevaardigde belast met het toezicht op de technische aspecten bij de inrichting van 
wedstrijd en hij dient in dit opzicht als verbinding met het hoofdkantoor van de UCI.  
  
(gewijzigd per 01.09.06; 1.07.11; 1.07.20) 
 

5.1.007 Als een wedstrijd op een nieuw parkoers plaatsvindt, moet de technisch 
afgevaardigde vooraf een goede controle uitvoeren om de noodzakelijke maatregelen 
te nemen. De controle omvat het parkoers, de afstand, vaststelling van de dubbele 
verzorgingszone, de voorzieningen en de veiligheid. Hij houdt contact met de 
organisator en stelt onverwijld een inspectierapport op om aan de UCI 
sportcoördinator Veldrijden voor te leggen. 
 
Hij moet voorafgaand aan de eerste officiële training een inspectie uitvoeren van het 
gebied en parkoers in samenwerking met de organisator en de president van het 
college van commissarissen. Hij coördineert de technische inrichting voor de 
wedstrijd en verzekert zich er van dat de aanbevelingen in het inspectierapport 
worden uitgevoerd.  
De definitieve versie van het parkoers en iedere wijziging, als dat het geval is, is de v

 erantwoordelijkheid van de technisch afgevaardigde.  
Wanneer geen technisch afgevaardigde hoeft te worden benoemd volgens artikel 
5.1.006, valt deze taak toe aan de president van het college van commissarissen. 
 
De technisch afgevaardigde is aanwezig bij de vergadering voor de team managers. 
 
(gewijzigd per 01.09.06; 01.09.08)  
 
Veiligheid 

5.1.008 Een zone van minstens 100 meter voor en 50 meter na de finishlijn zal worden afgezet 
met hekken. Deze zone zal slechts toegankelijk zijn voor de verantwoordelijken van 
de organisatie, de renners, verzorgers, ploegleiders en geaccrediteerde persmensen. 
De organisatie moet op de toegang tot deze zone strikt controleren. 
 
Aanliggende delen van het parkoers waar renners in beide richtingen passeren 
moeten worden gescheiden door een veiligheidsnet. De veiligheidsnetten mogen 
geen mazen hebben die groter zijn dan 1 cm x 1 cm. 
 
Bij wedstrijden waar veel publiek verwacht wordt, moeten langs de technische 
gedeelten van het parkoers een veiligheidszone worden voorzien tussen de 
toeschouwers en het parkoers, zoals hieronder aangegeven: 
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ZONE B = Toeschouwersgebied 

ZONE A = Veiligheidszone 

 
Parkoers 

 

ZONE A = Veiligheidszone 

ZONE B = Toeschouwersgebied 

 
De Zone A gebieden moeten minimaal 75 cm breed zijn. 
 
Het gebruik van gevaarlijke onderdelen langs het parkoers, zoals prikkeldraad of 
anderszins als afscheiding en metalen paaltjes/pennen (inclusief die voor 
reclamespandoeken) is verboden. Het route van het parkoers moet tevens 
weggehouden worden van elk onderdeel dat gevaar kan opleveren voor de renners. 
 
Vanaf 5 minuten voor de start van de wedstrijd mag het parkoers bereden worden 
door niemand anders dan de renners in de wedstrijd. 
 
De organisator moet voorzien in tenminste vier oversteekplaatsen voor toeschouwers 
langs het parkoers. Iedere oversteekplaats moet een tweeweg (heen en terug)  
systeem hebben. De oversteekplaatsen moeten aan beide zijden bewaakt worden. 
 
De wedstrijdorganisator moet voldoende bewakers voorzien om verzekerd te zijn van 
de veiligheid van de renners en toeschouwers tijdens wedstrijden en officiële training 
sessies 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.08; 1.07.11)  
 
Eerste hulp 

5.1.008 bis Bij alle wedstrijden zijn tenminste één ambulance en een basis EHBO-post vereist. 
 
Bij iedere wedstrijd moeten tenminste een (1) arts en tenminste vier (4) volgens de 
wetgeving van het land gekwalificeerde EHBO-ers aanwezig zijn. 
 
Elementaire medische dekking is verplicht gedurende alle officiële trainingssessies, 
ook als die zijn gepland op de dagen voorafgaand aan de wedstrijd 
(wereldkampioenschappen wereldbeker wedstrijden en continentale 
kampioenschappen). 
 
(gewijzigd  per  01.09.08; 16.06.14) 
 

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

5.1.008 bis 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 1.02.15) 
 
Opblaasbare bogen 

5.1.009 Opblaasbare bogen over het parcours zijn niet toegestaan. 
 
(gewijzigd per 01.02.07; 01.09.08) 
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Voorzieningen 
5.1.010 De jurypost bij de finish dient overdekt te zijn en bij voorkeur aan de linkerkant 

geplaatst te worden. De organisator moet het College Van Commissarissen voorzien 
van minimaal vier radio’s. Eén kanaal zal exclusief aan de commissarissen worden 
toegewezen, een tweede dient voor de communicatie tussen de  commissarissen en 
de organisatie.  
 
(gewijzigd per 01.09.04)  
 

N 
5.1.010.01 Artikel 5.1.010 is, voor wat betreft de voorziening van de radio’s, uitsluitend van 

toepassing voor wedstrijden op de internationale kalender. 
 

5.1.011 De organisatie dient voor de renners een verwarmde ruimte, douches met warm en 
koud water en een waterpost voor de reiniging van het materiaal beschikbaar te 
stellen. Deze voorzieningen moeten zich binnen een afstand van 2 km van de finish 
bevinden.  
 
Parcours en hindernissen 

5.1.012 Het parcours van een veldritwedstrijd moet verharde en onverharde wegen, bos en 
veld omvatten, elkaar zodanig afwisselend dat wijzigingen in het wedstrijdritme 
gegarandeerd worden en dat herstel na een moeilijk stuk mogelijk is.  
 

5.1.013 Het parcours moet onder alle omstandigheden, ongeacht het weer, begaanbaar zijn. 
Het is wenselijk om rotsachtige of makkelijk onderlopende terreinen en velden te 
vermijden. 
 

5.1.014 Wanneer de wedstrijd tevens wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het houden 
van UCI wedstrijden, moet de organisator alle voorzorgsmaatregelen nemen om de 
koers veilig en berijdbaar te houden voor de UCI-categorieën. 
 
(gewijzigd per 21.06.19) 
 

N  
5.1.014.01 Het aantal wedstrijden per dag op hetzelfde parcours wordt jaarlijks bepaald. 

 
(gewijzigd per 01.10.02, 01.10.03) 
 

5.1.015 De organisator moet maatregelen nemen om schade aan het parcours door 
toeschouwers te voorkomen. 
 
Voor de start van iedere wedstrijd moet de organisator de toestand van het parcours 
controleren en herstellen voorzover dat nodig is.  
 
Bij UCI wereldkampioenschappen en UCI wereldbeker wedstrijden, continentale 
kampioenschappen en de nationale kampioenschappen is een evenwijdig parcours 
vereist bij de gedeelten van het parcours waarvan de condities gemakkelijk 
verslechteren. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.07.09; 01.07.10)  
 

5.1.016 [Vervallen] 
 

5.1.017 Het parcours dient een gesloten circuit te vormen met een minimum lengte van 2,5 
km en een maximum van 3,5 km, waarvan minimaal 90% fietsend af te leggen. 
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(gewijzigd per 01.09.04) 
 

5.1.018 Over de gehele lengte dient het parcours een minimum breedte van 3 meter te 
hebben en goed afgebakend en beschermd te zijn. Het gebruik van gevaarlijke 
materialen, zoals ijzer- of prikkeldraad en metalen palen (inclusief die voor het gebruik 
van reclame spandoeken) is verboden. Daarnaast dient het parcours afstand te 
houden tot ieder object dat een gevaar voor de renners op kan leveren.  
 
(gewijzigd per 01.09.04) 
 
Terugkerende bochten 

5.1.018 bis Terugkerende bochten in het parcours dienen beveiligd te worden zodanig dat de 
renners niet opgehouden kunnen worden door een of reclamedoek aan de binnenkant 
van de terugkerende bocht. 
 
(ingevoerd per 7.06.16) 
 
Oproepzone 

5.1.019 Een verzamelpunt voor de starters (oproepzone) zal worden ingericht en aangegeven  
middels dranghekken achter de startstreep (zie bijlage 1). Loodrecht op de  
startstreep zullen 8 banen van 75 cm breed en 10 m lang worden aangebracht om de 
startvolgorde van de renners te vergemakkelijken (zie bijlage 1).  
 
(gewijzigd per 01.09.04; 1.07.10) 
 
Startlocatie 

5.1.020 Het startgedeelte moet plaatsvinden op stevige ondergrond, bij voorkeur op een 
verharde weg. Het parcours moet minimaal 150 m lang zijn en minimaal 6 m breed. 
Het moet zo recht mogelijk zijn en mag geen afdaling zijn. De eerste versmalling of 
hindernis na het startgedeelte mag niet te abrupt zijn; alle renners moeten hier 
makkelijk samen kunnen passeren. De hoek van de eerste bocht moet groter zijn dan 
90 graden. Terugkerende bochten zijn niet toegestaan.  
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.08; 16.06.14; 7.06.16) 

 
Finishlocatie 

5.1.021 Het finishgedeelte moet in een rechte lijn liggen, minimaal 200 m lang zijn en minimaal 
6 m breed voor UCI wereldkampioenschappen, UCI Wereldbeker wedstrijden, 
continentale kampioenschappen en wedstrijden in klasse 1 en 4 meter breed in 
andere wedstrijden. Het gedeelte dient vlak of klimmend te zijn. Het finishdoek zal 
aangebracht worden op 2,5 meter boven de grond en boven de finishstreep en over 
de gehele breedte van het finishgebied. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.08; 01.07.10) 
 
Hindernissen 

5.1.022 De start- en finishgedeelten mogen geen hindernissen bevatten. 
  
(gewijzigd per 01.09.04) 
 

5.1.023 In het parcours mogen niet meer dan 6 kunstmatige hindernissen voorkomen. Een 
hindernis is ieder deel van het parcours waarbij het aannemelijk is dat renners (maar 
niet verplicht) van hun fiets af te stappen. 
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De kunstmatige hindernissen die zijn toegestaan op een veldrit zijn beperkt tot: 
- Houten planken zoals beschreven in artikel 5.1.024; 
- Trappen; 
- Niet natuurlijke zandpaden. 
Alle andere niet natuurlijke obstakels zijn niet toegestaan. 
 
De lengte van een hindernis mag niet langer zijn dan 80 meter en de hoogte niet meer 
dan 40 cm. De totale lengte van de hindernissen mag niet meer bedragen dan 10% 
van de parcourslengte.  
  
Speciaal geconstrueerde zandbakken dienen minimaal 40 meter, maximaal 60 meter 
lang en minimaal 6 meter breed te zijn. De zandbak dient te worden geplaatst op een 
recht stuk met een in- en uitgang op hetzelfde niveau. 
 
Trappen mogen niet in een afdalend gedeelte van het parkoers worden opgenomen.  
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.07.09; 1.07.10; 1.07.11; 26.06.18) 
 

5.1.024 Het parcours mag één kunstmatige hindernis bevatten. Deze kunstmatige hindernis 
bestaat uit twee houten planken, die minimaal 4 meter en maximaal 6 meter, en 
geplaatst op een rechte sectie, van elkaar verwijderd zijn. De planken moeten over 
de volledige hoogte zonder scherpe uitsteeksels zijn en mogen niet van metaal zijn. 
Ze mogen maximaal 40 cm hoog zijn en over de volle breedte van het parcours liggen. 
Voor de vrouwen- en junior-mannen-wedstrijden wordt aanbevolen de kunstmatige 
hindernissen te vermijden en daartoe, evenwijdig aan het parcours, een omleiding te 
creëren. 
 
Wanneer het parcours buitengewoon glibberig is moet de kunstmatige hindernis 
verwijderd worden bij besluit van de voorzitter van het college van commissarissen, 
na overleg met de organisator en, indien aanwezig, de technisch gedelegeerde van 
de UCI of de coördinator Veldrijden van de UCI. 
 
Een of beide van de hierboven vermelde planken kunnen worden vervangen door één 
of twee boomstammen die ooit een natuurlijke boom zijn geweest. Als een boomstam 
wordt gebruikt, dan moet  de maximale dikte minder dan 40 cm bedragen. Overigens 
zijn alle regels die gelden voor de specificaties van de planken eveneens van 
toepassing op boomstammen. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.08; 1.07.11; 7.06.16; 21.06.19)  
 

5.1.025 Bruggen en loopplanken zijn toegestaan op voorwaarde dat de minimum breedte 3 m 
bedraagt en er aan weerskanten bescherming voorzien is. Een anti-slip oppervlak 
(tapijt,  draadwerk of speciale anti-slipverf) dient te worden gebruikt op bruggen en 
voetbruggen. Daarnaast dient een aparte oversteek voor toeschouwers beschikbaar 
te zijn. 
 
(gewijzigd per 01.09.04) 
 

5.1.025 Bis Obstakels van de cyclo-cross moeten voor Elite mannen en vrouwen hetzelfde zijn. 
  
(ingevoerd per 26.6.18) 
 
Materiaalposten 

5.1.026 De materiaalpost is dat gedeelte van het parcours, waar de renner van wiel of fiets 
mag verwisselen.  
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(gewijzigd per 01.09.04) 
 

5.1.027 Materiaalposten moeten recht zijn en er mogen zich geen kunstmatige hindernissen 
bevinden. 
Zij moeten ingericht worden op plaatsen waar de snelheid niet hoog is, met uitsluiting 
van gedeelten die bestraat zijn en tijdens afdalingen.   
 
(gewijzigd per 01.09.04) 
 

5.1.028 Dubbele materiaalposten (zie bijlage 2) zijn verplicht bij de UCI 
Wereldkampioenschappen, UCI Wereldbeker wedstrijden, Continentale 
kampioenschappen, Nationale kampioenschappen en . wedstrijden in Klasse I. Indien 
het niet mogelijk is een parcours zodanig uit te zetten dat een dubbele materiaalpost 
zoals aangegeven in artikel 5.1.029 kan worden ingericht, mag de wedstrijd alleen 
worden georganiseerd met de voorafgaande toestemming van de veldritcommissie 
om twee enkele materiaalposten in te richten (zie bijlage 3) 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.07.10) 
 

5.1.029 Dubbele materiaalposten moeten ingericht worden op een plaats waar twee 
gedeelten van het parcours voldoende dicht bij elkaar liggen en de afstand langs het 
parcours tussen de successievelijke materiaalposten min of meer gelijk is in elke 
richting. 
 
(gewijzigd per 01.09.04) 
 

5.1.030 Tijdens de UCI Wereldkampioenschappen wordt de plaats van de dubbele 
materiaalpost bepaald door de technisch gedelegeerde van de UCI. 
 
(gewijzigd per 01.09.04) 
 

5.1.031 In andere wedstrijden als genoemd in artikel 5.1.028 moet de organisator zorgen voor 
een dubbele materiaalpost of twee enkele materiaalposten, gevestigd op geschikte 
plaatsen rond het parcours. 
 
(gewijzigd per 01.09.04) 
 

5.1.032 Over de gehele lengte van de materiaalpost moeten de wedstrijdstrook en de 
materiaalpost gescheiden worden met gebruik van dranghekken en afzetlint. 
 
De materiaalposten moeten duidelijk aangegeven en afgebakend worden door middel 
van een gele vlag aan het begin en aan het eind van de splitsing tussen 
wedstrijdstrook en pitstraat.  
 
(gewijzigd per 01.09.04) 
 

15.1.033 In de materiaalpoststrook wordt een zone ingericht voor de mecaniciëns van de 
renners en hun uitrusting, met een minimale diepte van 2 meter. 
  
(gewijzigd per 01.02.07; 26.06.07) 
 

5.1.034 In een dubbele materiaalpost dient een watervoorziening te zijn, bedoeld voor de 
reiniging van het materiaal. 
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De watervoorziening van enkele materiaalposten moet in de onmiddellijke nabijheid 
zodanig voorzien zijn dat de mecaniciens niet het parcours hoeven over te steken om 
erbij te kunnen. 
Als een watertank of aansluitingen voor hogedrukreiniging voorzien zijn, dienen zij vrij 
beschikbaar te zijn. 
 
Bij UCI Wereldkampioenschappen en UCI Wereldbekerwedstrijden moet de 
organisator zorgen voor acht hogedrukreinigers in de materiaalpost. 
 
Persoonlijke hogedrukreinigers zijn verboden in een materiaalpost gebied tijdens de 
UCI-wereldkampioenschappen veldrijden, de UCI Wereldbeker veldrijden en de 
continentale kampioenschappen veldrijden. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 28.06.17) 
 
Boxen 

5.1.035 Tijdens UCI-Wereldkampioenschappen, UCI Wereldbekerwedstrijden en 
continentale kampioenschappen dient de lengte van de materiaalpost minimaal 70 m 
te bedragen.  
Langs de materiaalpost moeten 12 tot 15 boxen worden uitgezet met een breedte van 
4 meter, uitgezet met hekwerk (zie bijlage 2). 
Bij klasse 1 wedstrijden dient de lengte van de materiaalpost tenminste 60 m te 
bedragen en moeten tenminste 12 boxen te zijn uitgezet. 
In elke box van de renner is de aanwezigheid van twee geaccrediteerde personen 
toegestaan. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.02.07; 01.07.10) 
 
Toewijzing van de boxen 

5.1.036 Bij Wereldkampioenschappen, Wereldbekerwedstrijden en continentale 
kampioenschappen worden de verzorgingsboxen tijdens de team managers 
vergadering als volgt toegewezen: 

1. Apart voor  iedere categorie op basis van de laatst gepubliceerde stand 
in het huidige seizoen in het Veldritklassement per land voor de 
betreffende categorie (ingeval geen stand bekend is gemaakt voor het 
lopende seizoen, dan is de definitieve stand van het vorige seizoen van 
toepassing); 

2. De toewijzing der boxen voor teams die niet in een stand voorkoming 
geschied middels loting; 

3. In de aldus vastgestelde volgorde kiezen de team managers de box 
van hun voorkeur. 

 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.05; 01.09.08; 01.07.09; 01.07.10) 
 

5.1.037  [Vervallen] 
 
Materiaal wisselen 

5.1.038 Een renner mag de materiaalpost alleen inrijden om van wiel of fiets te wisselen of 
andere mechanische assistentie. 
 
Mocht een renner de pitstraat om enige andere reden ingaan, dan zullen de 
wedstrijdcommissarissen hier een beslissing in nemen welke definitief is. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.07.10; 16.06.14; 1.07.15; 7.06.16) 
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5.1.039 Het verwisselen van wiel of fiets dient te geschieden binnen de grenzen van de 
pitsstraat en op hetzelfde punt.  
De renner die het einde van het pitsgebied bereikt dient door te rijden tot de volgende 
pitsstraat om van enige fiets of wiel te wisselen.  
Een renner die door de wedstrijdbaan rijdt binnen het met gele vlaggen afgebakende 
gedeelte en die plotseling naar de pitsstraat wil, dient terug te rijden over de 
wedstrijdbaan om de pitsstraat aan het begin binnen te gaan zonder andere 
deelnemers te hinderen. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.05) 
 

5.1.040 Het wisselen van wiel of fiets tussen renners onderling is verboden. 
 

N  Materiaal 
5.1.040.01 Internationale wedstrijden 

De algemene bepalingen inzake de fiets uit Titel 1, hoofdstuk 3 zijn van toepassing 
op de veldrit wedstrijden.  
Nationale wedstrijden 
Voor wedstrijden op de nationale kalender gelden dezelfde regels als voor de 
internationale wedstrijden. 
Regionale wedstrijden 
In regionale wedstrijden mag in alle categorieën worden deelgenomen op een 
mountainbikefiets. Alle overige wedstrijd technische reglementen voor veldritten 
blijven van toepassing. 
 
(gewijzigd per 01.10.03) 
 
Begeleiders 

5.1.041 Iedere renner mag begeleid worden door een paramedisch assistent en 2 
mecaniciëns. 
De paramedisch assistent en de mecaniciens moeten door de organisator voorzien 
worden van een gratis accreditatie, welke hen toegang geeft tot het voor hen 
gereserveerde gebied krachtens hun taak. 
De accreditaties moeten uitgegeven worden buiten het parkoers, in een duidelijk 
aangegeven locatie. 
 
Voor de UCI Wereldbeker Veldrijden en Wereldkampioenschap, zullen accreditaties 
voor een paramedisch assistent en twee mecaniciens worden gedistribueerd door de 
wedstrijdcommissarissen uitsluitend, nadat de licentie controle van iedere 
paramedische medewerker en mecanicien  is voltooid. 
 
(gewijzigd per 26.06.07; 7.06.16) 
 
Startvolgorde 

5.1.042 Tenminste 10 minuten voor de start dienen de renners zich te verzamelen binnen de 
daarvoor bestemde oproepzone zoals omschreven in artikel 5.1.019. 
 
De renners moeten de start afwachten met tenminste één voet op de grond; degenen 
die hieraan niet voldoen worden teruggezet naar de laatste plaats in de startopstelling. 
 
(gewijzigd per 01.10.02; 01.09.08) 
 

5.1.043 De startvolgorde bij wedstrijden wordt als volgt bepaald: 
 
A. UCI wereldkampioenschappen en de en continentale kampioenschappen: 
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1. De eerste 8 renners van de meest recente gepubliceerde UCI veldrit 
Wereldbeker klassement van het lopende seizoen. Voor de Beloften Vrouwen 
wedstrijd van het UCI Wereldkampioenschap, de eerste 8 rensters met de 
leeftijd 19-22 jaar van de Elite Vrouwen UCI veldrit Wereldbeker klassement. 

 
2.  Niet geklasseerde renners: ieder land bij toerbeurt (*). 
 

Voor de junior vrouwen bij de UCI Wereldkampioenschappen cyclo-cross 
2020: 
-  elke federatie moet bij het bevestigen van de starters de volgorde van 

zijn renners mededelen, 
-  de landen worden gerangschikt op basis van de classificatie per land 

na de UCI Wereldkampioenschappen 2019 in de categorie Belofte 
Vrouwen 

-  door elk land om beurten te nemen, wordt achtereenvolgens een plaats 
toegekend aan de volgende renner; 

-  federaties die niet voorkomen in de classificatie voor landen zoals 
hierboven gespecificeerd, zullen op basis van hetzelfde 
roulatiesysteem de laatste plaatsen innemen, in een volgorde bepaald 
door loting door het college van commissarissen. 

 
B. UCI Wereldbeker 
1. De eerste 8 24 renners van de meest recent gepubliceerde UCI Wereldbeker 

klassement van het lopende seizoen. Dit punt 1 is niet van toepassing op de 
eerste UCI Wereldbekerronde van het seizoen, 

 
2. Volgens de meest recentelijk gepubliceerde UCI individuele veldclassificatie 

van het huidige seizoen (of de eindclassificatie van het vorige seizoen als er 
nog geen classificatie voor het lopende seizoen is gepubliceerd), 

 
3. Voor Elite Mannen en Elite Vrouwen wedstrijden, de plaatsen 25 tot 32 van de 

startopstelling worden toegewezen aan de renners welke in de Top 50 staan 
van de volgende ranglijst, tenzij ze worden vermeld op de startvolgorde tussen 
de 1e en 24e plaats volgens punt 1 en 2 hierboven: 

 - UCI Mountain bike cross-country ranglijst 
 - UCI weg Wereldranglijst 
 De plaatsen 25 tot en met 32 worden toegewezen volgens de plaats van elke 

renner, ongeacht de ranglijst: UCI Mountainbike cross-country of UCI weg 
wereldranglijst. Als 2 renners dezelfde plaats, worden ze geplaatst door loting. 

 
3 4. Niet-geclassificeerde renners: door landen in rotatie (*), 
 
4. Voor belofte mannen en junior mannen wedstrijden, zullen de renners van het 

B-team van de nationale federatie van de organisator, toegestaan volgens 
artikel 5.3.006 paragraaf 3, de laatste posities innemen in de volgorde 
bevestigd door de nationale federatie tijdens de bevestiging van de renners. 

 
C. Continentale kampioenschappen en Andere wedstrijden: 
1. Volgens de meest recent gepubliceerde UCI individueel veldrit klassement 

van het lopende seizoen (of de definitieve indeling van het vorige seizoen als 
er geen indeling is bekendgemaakt voor het lopende seizoen); 

 
2.  Niet geklasseerde renners: door loting. 
 
D. Wedstrijden voor Junior vrouwen, Belofte vrouwen en Belofte mannen 
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De punten A, B en C van dit artikel zijn volledig van toepassing, rekening 
houdend met: 
-  voor de junior vrouwen wedstrijden, de UCI individuele veldranglijst 

voor vrouwen van de categorie vrouwen, 
-  voor de belofte vrouwen wedstrijden, de UCI individuele veldranglijst 

van de vrouwen categorie, 
-  voor de belofte mannen wedstrijden, de UCI wereldbeker algemeen 

klassement van de belofte categorie in de onder B genoemde en de 
UCI cyclo-cross individuele ranglijst voor elite mannen in andere 
gevallen. 

 
(*) Voor niet-geclassificeerde renners moet de startvolgorde binnen het team 

worden bevestigd door de nationale federaties tijdens de b renners 
bevestiging. 

 
De startvolgorde onder de teams wordt als volgt bepaald: 
- Als eerste, nationale teams waarvan volgorde wordt bepaald door de 

landenindeling van de betrokken categorie van het meest recente 
wereldkampioenschap. 

- Als tweede, niet-geclassificeerde nationale teams waarvan volgorde wordt 
bepaald door loting. 

 
De teams (in de volgorde zoals hierboven vermeld) stellen zich op met hun eerste 
renners starten in de juiste volgorde, dan de teams tweede renners enz. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.02.07; 26.06.07; 01.09.08; 01.07.09; 01.07.10; 16.06.14; 
1.07.15; 21.06.19; 01.07.20) 
 

5.1.044 [Vervallen] 
 

5.1.045 [Vervallen] 
 

N 
5.1.045.01 Voor nationale wedstrijden wordt voor alle categorieën de startvolgorde bepaald aan 

de hand van de laatst beschikbare stand in het nationaal regelmatigheids-klassement 
(maximaal 2 weken oud). 
 

N 
5.1.045.02 Indien geen van bovenstaande criteria op de bepaling van de startvolgorde van 

toepassing zijn, wordt deze door loting bepaald. 
 
Toekenning van wedstrijdnummers 

5.1.046 De toekenning van wedstrijdnummers bij UCI wereldkampioenschappen en UCI 
Wereldbeker wedstrijden wordt als volgt  
bepaald: 
- de wedstrijdnummers vanaf 1 en hoger worden toegekend aan het land van 

de wereldkampioen van het voorafgaande seizoen; 
- wedstrijdnummer 1 wordt uitsluitend toegewezen aan de heersend 

wereldkampioen van de betreffende categorie; 
- de andere nummers worden toegekend op basis van hun rangschikking in de 

UCI wereldkampioenschappen van het voorafgaande seizoen; 
- voor die landen, die niet in de rangschikking voorkomen of niet deelgenomen 

hebben aan de UCI wereldkampioenschappen van het voorafgaande seizoen, 
worden de nummers toegekend door loting door het College van 
Commissarissen. 
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(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.06; 01.09.08) 
 
Valse start 

5.1.047 Renners die een valse start veroorzaken worden uit de wedstrijd genomen. 
In geval van een valse start  vindt een nieuwe oproepprocedure en opstelling plaats. 
 
Duur van de wedstrijden 

5.1.048 De duur van de wedstrijden dient de volgende tijden zo dicht mogelijk te benaderen: 
- 40 minuten voor junior mannen wedstrijden 
- 40 minuten voor junior vrouwen wedstrijden  
-  50 minuten voor belofte  mannen wedstrijden 
- 40 minuten voor belofte vrouwen wedstrijden  
-  60 minuten voor Mannen elite wedstrijden en voor wedstrijden waarin elite 

renners en beloften gezamenlijk rijden. 
- (N) 50 minuten voor de samengevoegde wedstrijden waarbij 

elite/beloften/amateurs samen rijden. 
 
Voor wedstrijden waarin elite vrouwen, junior vouwen en belofte vrouwen samen 
starten, moet de duur minimum 40 minuten maar niet meer dan 50 minuten zijn. 
 
Tijdens Wereldkampioenschappen en Wereldbeker wedstrijden zijn de wedstrijden 
voor de mannen Elite tussen de 60 en 70 minuten. 
 
Tijdens de UCI Wereldkampioenschappen veldrijden en de UCI Wereldbeker 
veldrijden wedstrijden de Vrouwen Elite wedstrijden moeten de 50 minuten zo dicht 
mogelijk benaderen. 
 
Het aantal ronden wordt berekend en aangekondigd aan het eind van de tweede 
ronde. 
 
(gewijzigd per 01.09.01; 01.09.06; 16.06.14; 1.07.15; 7.06.16; 28.06.17; 21.06.19; 
1.10.19; 1.07.20) 
 
Volgorde van wedstrijden 

5.1.048 Bis Voor alle wedstrijden gepland op één dag, moet de volgorde als volgt zijn: 
1.  Junior mannen 
2.  Junior vrouwen indien van toepassing 
3.  Belofte mannen indien van toepassing 
4.  Vrouwen 
5.  Elite mannen 
 
De elite wedstrijden voor mannen en vrouwen moeten worden georganiseerd als 
zelfstandige wedstrijden. Dit betekent dat geen andere categorieën mogen worden 
toegevoegd, noch enige vorm van vertraagde start voor een andere wedstrijd of 
categorie zijn toegestaan. 
 
(ingevoerd per 16.04.14; 28.06.17; 21.06.19) 
 

N  Wedstrijdduur per categorie 
5.1.048.01 Nieuwelingen/Nieuweling-meisjes    30 minuten 

Elite-vrouwen/Belofte-vrouwen/Amateurs(V)/Masters(V) 40 minuten 
Junioren /Junior-Vrouwen    40 minuten 
Sportklasse/Amateurs(M)     40 minuten 
Masters(M)       40 minuten 
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Beloften       50 minuten 
Elite/Beloften       60 minuten 
 
(gewijzigd per 1.01.11; 1.10.17) 
 

5.1.048.02 [Vervallen] 
 
5.1.049 De laatste ronde wordt aangeduid met een bel. 

  
(gewijzigd per 01.09.06) 
 
Opgave 

5.1.050 Alle renners die de finish na de winnaar passeren hebben de wedstrijd beëindigd en 
zullen worden geklasseerd op basis van hun positie. 
 
De renner die opgeeft moet het parcours onmiddellijk te verlaten en heeft niet het 
recht om de finishlijn te overschrijden.  Hij wordt in de uitslag geregistreerd als «DNF» 
(«did not finish») en ontvangt geen punten voor deze wedstrijd. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.08; 01.07.10) 
 
Klassering 

5.1.051         Gedubbelde renners dienen de wedstrijd te verlaten via een uitgang welke is 
aangegeven voor de finishlijn in de ronde waarin zij zijn gedubbeld of volgens de 80 
% zone zoals omschreven in artikel 5.1.052,  indien deze regel van toepassing is.  Zij 
worden in de uitslag opgenomen met het totaal aantal ronden achterstand van de niet 
afgelegde ronden op de winnaar. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.08; 01.07.10) 
 

5.1.052 Het besluit over de vraag of de 80% regel moet worden toegepast zal worden 
genomen door de voorzitter van het college van commissarissen  na overleg met de 
organisator.  Iedere renner van wie de tijd 80 % langzamer is dan de tijd van de leider 
tijdens de eerste ronde, wordt uit de wedstrijd genomen.  Met uitzondering wanneer 
de leider in de laatste ronde zit,  dient hij de wedstrijd aan het eind van de ronde te 
verlaten  in de zone welke voor dit doel (80 % zone) is ingericht. Bij  
wereldkampioenschappen en UCI wereldbeker wedstrijden moet de 80 % regel 
worden toegepast. 
. 
(gewijzigd per  01.07.10) 
 

N 
5.1.052.01 Deelnemers die één of meer ronden achterstand hebben, krijgen, behoudens 

bijzondere omstandigheden (te beoordelen door de jury) de gelegenheid de wedstrijd 
uit te rijden totdat de winnaar is geklasseerd. 
 

5.1.053 Tijdens de wereldkampioenschappen wordt een landenklassement opgemaakt op 
basis van optelling van de drie eerste renners van elk land in de uitslag.  Landen met 
twee renners in de uitslag worden na die met drie geklasseerd. Landen met één 
renner in de uitslag worden na die met twee geklasseerd.  In het geval van gelijke 
punten in deze klassering, zal de klassering van de beste renner doorslaggevend zijn. 
  
Het landenklassement geeft geen recht op een wereldkampioenstitel. 
 
(gewijzigd per 01.09.03; 01.07.10) 
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Protocol 

5.1.054 De officiële ceremonie zal zo spoedig mogelijk plaats vinden en duurt niet later dan 
15 minuten na de finish van de eerste renner. 
 
Voor UCI Wereldbeker veldrijden wedstrijden, wordt gerefereerd naar artikel 5.3.011. 
 
(gewijzigd per 21.06.19; 1.07.20) 
 

5.1.055 De deelnemers aan de officiële ceremonie mogen hun overkleding dragen. 
Het presenteren van de fiets van de renner op het podium van de prijsuitreiking is niet 
toegestaan, noch op het podium, noch voor het podium. 
 
(gewijzigd per 26.06.18) 
 
Uitslagen 

5.1.056 [Artikel verplaatst naar artikel 1.2.124] 
 

5.1.057 [Artikel verplaatst naar artikel 1.2.124] 
 

N 
5.1.057.01 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de Consul aan veldrit wedstrijden 

in het buitenland deel te nemen voor Nieuwelingen (M/V), Junioren (M/V) en 
Amateurs (M/V). Voor de sportklasse is buitenlandse deelname nooit toegestaan. 
 
(gewijzigd per 1.01.11)      

 
N  
5.1.057.02 [Vervallen] 

  
Annuleren 

5.1.058  Na overleg met team managers/renners en de door de organisator aangestelde arts 
kan de Voorzitter van het College van Commissarissen beslissen een wedstrijd te 
annuleren vanwege extreme weersomstandigheden (bijv. storm, hevige sneeuwval, 
temperatuur van –15° of lager). 
  
(gewijzigd per 01.09.04) 
 
Communicatie tijdens de wedstrijd 

5.1.059 Het gebruik van radio verbindingen of andere middelen van communicatie op afstand 
met renners is verboden. 
 
Bij alleen Elite mannen en Vrouwen wedstrijden tijdens De UCI Wereldbeker 
Veldrijden en Wereldkampioenschappen is het gebruik van radio-mededeling van de 
renner aan zijn/haar mecanicien toegestaan. 
Het gebruik van radiocommunicatie van het personeel aan de renner is verboden. 
Het gebruik van een dergelijk systeem is onderworpen aan alle toepasselijke 
wettelijke bepalingen. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 7.06.16) 
 

5.1.060 [Vervallen. Artikel opgenomen in artikel 1.3.071 per 28.01.17] 
 
Elektronische identificatie 



KNWU REGLEMENTEN 

20200107 Titel 5 : VELDRIT WEDSTRIJDEN 20 

5.1.061 Wanneer in een elektronische waarneming d.m.v. een elektronisch apparaat is 
voorzien waarbij de identificatie van de renners wordt doorgegeven aan de 
serviceprovider van de tijdwaarneming, dan zijn de renners verplicht om naast de 
identificatienummers zoals genoemd in artikel 1.3.073 tot het meevoeren van dit 
elektronische apparaat. 
 
Het elektronische apparaat van de serviceprovider van de tijdwaarneming moet gelijk 
zijn voor alle renners die deelnemen aan de dezelfde wedstrijd. Het wordt beschouwd 
als een identificatienummer, vergelijkbaar met de materialen die in artikel 1.3.073 
worden vermeld. 
 
De artikelen 1.3.076, 1.3077, 1.3080, en de punten 3 en 4 van het tabel in Titel 12 
zijn van toepassing 
 
(ingevoerd per 28.06.17; 21.06.19) 
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Hoofdstuk 2 : UCI VELDRIT KLASSEMENT 
 
 

5.2.001 De UCI stelt jaarlijks een individueel klassement op voor renners die deelnemen aan 
internationale veldrit wedstrijden:  
- een gezamenlijk klassement voor Elite mannen en Beloften mannen; 
- een gezamenlijk klassement voor Elite vrouwen, belofte vrouwen en junior 

vrouwen; 
- een klassement voor Junior mannen. 
 
Het klassement wordt het UCI veldrit klassement genoemd. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.08; 1.07.15; 21.06.19) 
  

5.2.002 Het UCI veldrit klassement is het exclusieve eigendom van de UCI. 
 
(gewijzigd per 01.09.04) 
  

5.2.003 Het UCI veldrit klassement wordt  jaarlijks als volgt opgemaakt: 
 
A. Elite Mannen / Belofte Mannen / Junior Vrouwen / Elite Vrouwen / Belofte 

vrouwen 
Het UCI veldrit klassement is bepaald over een periode van 1 jaar door optelling van 
punten welke zijn verkregen nadat het klassement is begonnen. Op hetzelfde moment 
zullen de overgebleven punten welke zijn verkregen tot aan  dezelfde dag in het 
voorafgaande jaar voor iedere renner in internationale veldritwedstrijden worden 
verminderd. Het nieuwe klassement gaat in op de dag van publicatie en blijft van 
kracht tot aan de publicatie van het daarop volgende klassement. 
 
B. Junioren Mannen 
Het UCI veldrit klassement voor Junioren mannen is bepaald door optelling van 
punten behaald door iedere renner in internationale veldrit wedstrijden in de periode 
van 1 September t/m 28 of 29 Februari. 
 
In het geval dat renners gelijk staan in de stand, beslist hun plaats in de meest recente 
uitslag van het seizoen, waarbij alleen de plaatsen in aanmerking worden genomen 
die beloond worden met UCI punten, in de volgorde: 
1) Wereldkampioenschappen 
2) Wereldbeker wedstrijden 
3) continentale kampioenschappen 
4) nationale kampioenschappen 
5) Klasse 1 wedstrijden 
6) Klasse 2 wedstrijden 
7) wedstrijden voor belofte mannen en Junior mannen in klasse 1 of klasse 2 

wedstrijden. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.05; 01.09.06; 01.09.08; 1.07.11; 1.07.15; 26.06.18; 
21.06.19) 
 

5.2.004 De wedstrijden worden in 17 categorieën verdeeld afhankelijk van het aantal toe te 
kennen punten: 
1.  Wereldkampioenschappen Elite mannen en Wereldkampioenschappen Elite 

vrouwen. 
2.  Wereldkampioenschappen Beloften mannen en Belofte vrouwen 



KNWU REGLEMENTEN 

20200107 Titel 5 : VELDRIT WEDSTRIJDEN 22 

3.  Wereldkampioenschappen Junioren mannen en junior vrouwen 
4.  UCI Wereldbeker wedstrijden Elite mannen en vrouwen 
5.  UCI Wereldbeker wedstrijden voor Beloften mannen 
6. UCI Wereldbeker wedstrijden voor Junioren mannen en Junioren Vrouwen 
7.  Continentale kampioenschappen Elite mannen en Elite vrouwen 
8. Continentale kampioenschappen Beloften mannen en Beloften vrouwen 
9. Continentale kampioenschappen Junior mannen en junior vrouwen 
10. Nationale kampioenschappen Elite mannen en Elite vrouwen 
11. Nationale kampioenschappen Beloften mannen en Beloften vrouwen 
12. Nationale kampioenschappen Junioren mannen en junior vrouwen 
13. wedstrijden in klasse 1 Elite Mannen en Vrouwen 
14. wedstrijden in klasse 2 Elite Mannen en Vrouwen 
15. wedstrijden voor Beloften mannen in de klassen 1of 2 evenementen (indien er 

een aparte wedstrijd is voor Elite mannen) 
16. wedstrijden in de klasse Junioren mannen in klasse 1 of 2 evenementen 
17. wedstrijden voor Junior Vrouwen in de klasse 1 of 2 evenementen (wanneer 

er een aparte wedstrijd is voor Belofte Vrouwen en Elite Vrouwen) 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.06; 01.09.08; 1.07.11; 1.07.15; 21.06.19; 01.07.20)  
 

5.2.005  Jaarlijks zal het UCI bestuur de wedstrijden classificeren in de categorieën zoals 
gespecificeerd onder de punten d tot i en van m tot q van artikel 5.2.004. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.06; 01.09.08) 
 

5.2.006 Het aantal te verdienen punten wordt aangegeven in de bijlage van dit hoofdstuk. 
 
Voor alle categorieën behalve Junioren Mannen, alle uitslagen zullen meegenomen 
worden. 
 
Voor Junioren Mannen, alleen de beste uitslagen van iedere renner zullen worden 
meegenomen: 
- Junior Mannen wedstrijden van klasse 1 of 2 evenement: De beste 6 resultaten 

van iedere renner. 
- Junior Mannen UCI Wereldbeker veldrijden evenement: De beste 5 resultaten van 

iedere renner. 
 
Voor wedstrijden in de onderstaande categorieën worden alleen de beste uitslagen in 
aanmerking genomen. 
  
1 voor de elite mannen  en belofte mannen / elite vrouwen, belofte vrouwen en 

junior vrouwen: 
 -  Klasse 1-evenementen: de beste 6 resultaten van elke renner, 
 -  Klasse 2-evenementen: de beste 8 resultaten van elke renner. 
 
2  voor belofte mannen, in aanvulling op punt 1: 

-  belofte mannen wedstrijden van een klasse 1 of klasse 2 evenement: 
de beste 8 resultaten van elke renner, 

-  belofte mannen UCI Wereldbeker wedstrijd: de beste 4 resultaten van 
elke renner. 

 
3 voor junior mannen: 

-  junior mannen wedstijden van een klasse 1 of klasse 2 evenement: de 
beste 6 resultaten van elke Renner, 
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-  Junior mannen UCI Wereldbekerwedstrijd: de beste 4 resultaten van 
elke renner. 

 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.06; 01.09.08; 01.07.09; 1.07.15; 21.06.19; 01.07.20) 
 

5.2.007 [Vervallen] 
 

5.2.008 [Vervallen] 
 

5.2.009 Een individueel UCI Veldrit klassement wordt gepubliceerd op iedere woensdag. 
Deze is bepalend voor de startvolgorde van de deelnemers in internationale 
wedstrijden zoals aangegeven in de artikelen 5.1.043. De datum van de eerste 
publicatie van een nieuw seizoen wordt bepaald door de cyclo-cross commissie. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.05; 01.09.08; 01.07.10; 1.07.15) 
 

5.2.010 Tegelijkertijd wordt een UCI Veldrit klassement per land voor Elite Mannen, een UCI 
veldrit klassement voor Elite vrouwen, een UCI veldrit klassement voor beloften, een 
UCI veldrit klassement per land voor Beloften vrouwen en een UCI veldrit klassement 
voor Junioren opgemaakt door optelling van de punten die behaald werden door 
eerste drie geklasseerde renners van elk land. 
 
In het geval dat landen gelijk staan in de stand, is de plaats van hun beste renner in 
de individuele stand beslissend. 
 
(gewijzigd per 01.09.04 01.09.05; 01.09.08; 01.07.09; 1.07.15) 
 

5.2.011 [Vervallen] 
 

5.2.012 [Vervallen] 
 

5.2.013 [Vervallen] 
 

5.2.014 De UCI kent een Team ranglijst voor UCI cyclo-cross teams, zoals omschreven in 
hoofdstuk V van dit reglement. 
  
De UCI cyclo-cross teamklassement wordt berekend door het toevoegen van de 
punten van de beste twee mannelijke renners en de beste twee vrouwelijke rensters 
van elk UCI cyclo-cross team op de UCI cyclo-cross individuele ranglijst welke 
wekelijks verschijnt. 
 
In het geval van een gelijke stand tussen de UCI Cyclo-cross teams, zal de 
rangschikking worden gemaakt op basis van de plaats van hun beste renner in de 
vrouwen individueel klassement. 
 
(ingevoerd per 28.01.17; 26.06.18) 
 

5.2.015 Zoals uiteengezet in artikel 1.2.029, zullen nationale cyclo-cross kampioenschappen 
worden verreden op de verplichte datum die jaarlijks door het UCI managementcomité 
wordt vastgesteld. 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 26.06.18) 
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5.2.016 Een renner kan te allen tijde door zijn nationale federatie en de betrokken renner als 

officieel gestopt worden verklaard. Binnen 20 dagen wordt de renner verwijderd uit de 
UCI-ranglijst. Als de renner terugkeert in competitie, moet hij voldoen aan de 
voorwaarden zoals gesteld in Deel XIV van het UCI reglement: Anti-Doping regels. 
Hij krijgt geen van zijn eerdere UCI punten bijgeschreven. 
 
(Artikel geïntroduceerd per 1.07.20) 

  



KNWU REGLEMENTEN 

20200107 Titel 5 : VELDRIT WEDSTRIJDEN 25 

Hoofdstuk 3 : WERELDBEKER VELDRIJDEN 
 
 

5.3.001 De UCI Wereldbeker Veldrijden is het exclusieve eigendom van de UCI. 
 
(gewijzigd per 01.09.04) 
 

5.3.002 De UCI Wereldbeker Veldrijden wordt gehouden over een aantal wedstrijden in 
tenminste 6 verschillende landen een maximaal aantal van 16 wedstrijden. In één 
land kan niet meer dan 50% van deze wedstrijden georganiseerd worden.  

 
 Als het aantal evenementen om de UCI Wereldbeker Veldrijden tussen de 9 en 13 

ligt, zijn er minimaal 6 verschillende organiserende landen vereist. 
 Als het aantal evenementen om de UCI Wereldbeker Veldrijden 14 of 15 is, zijn er 

minimaal 7 verschillende organiserende landen vereist. 
 Als het aantal evenementen om de UCI Wereldbeker Veldrijden 16 is, zijn er minimaal 

8 verschillende organiserende landen vereist.  
 

Deze wedstrijden zullen door het UCI bestuur worden aangewezen volgens de 
procedures zoals die worden verklaard in het “aanbieding procedure handboek” en 
de “Wereldbeker Veldrijden licentiehouder UCI organisatiegids” (UCI cyclo-cross 
world cup licensee UCI organisation guide). 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.07.20) 
 

5.3.003  Aanwijzing als UCI Wereldbekerwedstrijd Veldrijden is onderworpen aan de conclusie 
van een overeenkomst tussen de organisator en de UCI, waarin, in het bijzonder, de 
audio-visuele uitzendrechten, de marketingrechten en zaken met betrekking tot de 
materiële organisatie bedongen worden.  

 
 [artikel vervallen per 01.07.20] 

 
5.3.004 [Vervallen] 

 
Deelname 

5.3.005 De UCI Wereldbeker Veldrit wedstrijden worden georganiseerd voor de categorieën 
Elite Mannen en Elite Vrouwen.  
 
Naast de wedstrijden voor Mannen en Vrouwen Elite, zullen er per seizoen maximaal 
8 UCI Wereldbekerwedstrijden veldrijden plaatsvinden voor de categorieën Junior 
mannen, Junior Vrouwen en Belofte Mannen. De UCI Wereldbekerwedstrijden 
veldrijden die niet in deze categorieën worden gehouden, kunnen evenementen 
organiseren voor Belofte mannen, Junior Mannen en Junior Vrouwen, op de 
internationale UCI veldritkalender en als zodanig tellen die niet mee voor het UCI 
Wereldbeker veldrijden klassement. 
 
De wedstrijden van de UCI Wereldbeker Veldrijden voor Elite mannen, Vrouwen, 
Beloften mannen en Junioren Mannen en Junior Vrouwen worden gespecificeerd op 
de UCI web site, en staat open voor de volgende leeftijdscategorieën, verwijzend naar 
artikel 5.1.001. 
- Junior Mannen  : Mannen met de leeftijd van 17 en 18 jaar 
- Junior Vrouwen  : Vrouwen met de leeftijd van 18 en 18 jaar 
- Belofte Mannen  : Mannen met de leeftijd van 19 tot 22 jaar 
- Elite Mannen  : Mannen met de leeftijd van 23 jaar en ouder 
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- Elite Vrouwen  : Vrouwen met de leeftijd van 19 jaar en ouder  
 
Voor de renners wordt ingeschreven bij de UCI door de federatie van hun nationaliteit. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.08; 01.07.20). 
 

5.3.006 Voor UCI Wereldbeker Veldritwedstrijden voor Elite Mannen en Elite Vrouwen zijn de 
top 50 van de laatst gepubliceerde UCI ranking voor de volgende wedstrijd op 
voorhand gekwalificeerd. Federaties die minder dan 8 op voorhand gekwalificeerde 
renners inschrijven in de top 50 kunnen hun selectie kunnen de selectie uit breiden 
tot een totaal van 8 deelnemers. 

 
Pre-gekwalificeerde renners komen in aanmerking voor selectie naar eigen 
goeddunken van de federatie van hun nationaliteit, met een maximum van 12 renners 
per land en welke de volgende 6 situaties respecteren. 
- Een federatie met 6 voorgekwalificeerde renners, selecteert haar 6 best 

gerangschikte renners, en 2 renners naar keuze  
- Een federatie met 7 voorgekwalificeerde renners, selecteert haar 7 beste 

gerangschikte renners, en 1 renner naar keuze 
- Een federatie met 8 voorgekwalificeerde renners, selecteert haar 8 beste 

gerangschikte renners, en 1 renner naar keuze 
- Een federatie met 9 voorgekwalificeerde renners, selecteert haar 8 beste 

gerangschikte renners, en 2 renners naar keuze 
- Een federatie met 10 voorgekwalificeerde renners, selecteert haar 8 beste 

gerangschikte renners, en 3 renners naar keuze 
- Een federatie met 11 voorgekwalificeerde renners, selecteert haar 8 beste 

gerangschikte renners, en 4 renners naar keuze 
 
Voor de vrouwenwedstrijd, kan elke nationale federatie die 8 of meer renners opgeeft, 
daarnaast 2 vrouwelijke junior belofte renners opgeven. 
 
Er  worden geen UCI Wereldbeker Veldritpunten voor Beloften mannen toegekend 
voor de uitslagen in de Elite mannen wedstrijden. Geen punten voor de UCI 
Wereldbeker veldrijden voor Junior Vrouwen worden toegekend voor uitslagen in Elite 
Vrouwen wedstrijden. 
 
In UCI Wereldbeker Veldritten voor Beloften mannen en Junioren mannen mag iedere 
federatie 6 renners inschrijven. De betreffende federaties mogen aanvullend de 
regerend Wereldkampioenen (uitgezonderd bij de eerste wereldbeker wedstrijd van 
het seizoen) en de leiders van het laatste UCI Wereldbeker klassement, gepubliceerd 
voorafgaand aan de sluitingsdatum van de inschrijving,  inschrijven.    
De nationale federatie van het organiserende land mag 2 nationale ploegen van 6 
renners inschrijven (ploeg A en ploeg B) zowel voor de Beloften mannencategorie als 
voor de Junior-mannen categorie. 
 
Voor alle categorieën van de UCI Wereldbeker veldrijden mag de nationale federatie 
van het organiserende land bovendien een team van 4 renners inschrijven, met een 
maximum van 12 renners in het geval met meer dan 6 gekwalificeerde renners. 
 
Een schema met de openings- en sluitingsdatums voor de inschrijvingen wordt op de 
UCI website gepubliceerd. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.05; 26.06.07; 01.09.08; 01.07.10; 16.06.14; 1.07.15; 
21.06.19; 01.07.20) 

 



KNWU REGLEMENTEN 

20200107 Titel 5 : VELDRIT WEDSTRIJDEN 27 

5.3.007 [Vervallen] 
 

5.3.008  Nationale Federaties moeten hun renners niet later dan 10 dagen voor elke wedstrijd 
van de UCI Wereldbeker Veldrijden inschrijven, inclusief de renners van de B-ploeg 
van de nationale organisator van de organisator.  
 
Onder voorbehoud van artikel 13.1.070 wordt de inschrijving niet geaccepteerd als op 
het moment van de inschrijving het hotel waar de renners zullen verblijven niet is 
vastgesteld.   
 
In geval van te late inschrijving ontvangt de nationale federatie een boete van Zw.frs. 
150 per renner.  
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.05; 01.09.08; 01.07.20) 
 

5.3.009 Een renner waarvoor is ingeschreven bij de UCI volgens artikel 5.3.008 voor een UCI 
Wereldbeker Veldritwedstrijd mag op de dag van de wedstrijd aan geen enkele 
andere Veldrit wedstrijd in geen enkele klasse deelnemen op straffe van 
diskwalificatie en een boete tussen ZW.frs. 500 en 3000. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.08) 
 
Kleding 

5.3.010 De nationale teamoutfit is verplicht tijdens de Belofte mannen, Junior Vrouwen en 
Junior Mannen UCI cyclo-cross wereldbekerwedstrijden, met uitzondering van 
nationale, continentale en wereldkampioenen die hun kampioenstrui moeten dragen, 
in overeenstemming met de prioriteiten opgesomd in artikel 1.3.071. 
 
Bij Elite UCI Wereldbekerwedstrijden voor mannen en vrouwen, kan de nationale 
federatie verplichten om de nationale outfit te dragen als de renner niet tot een UCI-
geregistreerd team behoort, alleen als de nationale federatie over de renners de 
leiding neemt. Voor de Belofte Vrouwen zullen sommige deelnametoelagen alleen 
worden toegekend aan renners die de nationale outfit dragen, onder de voorwaarden 
voorzien in de financiële verplichtingen van de UCI. 
 
De nationale teamoutfit die wordt gebruikt tijdens de UCI Wereldbekerwedstrijden 
voor cyclo-cross, respecteert de bepalingen van artikel 1.3.056 en 1.3.057. 
 
(ingevoerd per 26.06.18; 01.07.20) 
 
Officiële ceremonie 

5.3.011 De eerste 3 renners van de wedstrijd en de leider in het algemeen klassement van de 
UCI Wereldbeker Veldrijden moeten aanwezig zijn op het podium. 
 
Voor UCI Wereldbeker veldrijden evenementen waar de jongere categorieën 
wedstrijden worden georganiseerd (Junior Mannen, Junior Vrouwen en Belofte 
Mannen), de officiële ceremonie van deze categorieën worden gegroepeerd en 
gehouden na de wedstrijd van de Belofte Mannen. 
  
(gewijzigd per 01.09.98; 01.09.08; 19.06.21; 01.07.20) 
 

5.3.012 [artikel vervallen per 01.07.20] 
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Na de officiële ceremonie moeten de eerste 3 geplaatsten in de uitslag van de 
wedstrijd en de leider in de wereldbeker onder begeleiding van de organisator in de 
persruimte verschijnen. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.07.10) 
 
Klassementen:   

5.3.013 1. Elite Mannen en Vrouwen: 
 
Een individueel UCI Wereldbeker klassement voor alle de categorieën Elite mannen 
en Vrouwen, voor wie punten worden toegekend aan de eerste 25 50 renners in de 
uitslag van iedere wedstrijd volgens het onderstaande schema: 

  
Plaats Punten Plaats Punten 

1 80 26 25 

2 70 27 24 

3 65 28 23 

4 60 29 22 

5 55 30 21 

6 50 31 20 

7 48 32 19 

8 46 33 18 

9 44 34 17 

10 42 35 16 

11 40 36 15 

12 39 37 14 

13 38 38 13 

14 37 39 12 

15 36 40 11 

16 35 41 10 

17 34 42 9 

18 33 43 8 

19 32 44 7 

20 31 45 6 

21 30 46 5 

22 29 47 4 

23 28 48 3 

24 27 49 2 

25 26 50 1 

 
   

Plaats Punten Plaats Punten Plaats Punten 

1 40 11 15 21 5 

2 30 12 14 22 4 

3 25 13 13 23 3 

4 22 14 12 24 2 

5 21 15 11 25 1 

6 20 16 10   

7 19 17 9   

8 18 18 8   

9 17 19 7   

10 16 20 6   

 
 

2. Beloften mannen en Junior mannen: 
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Aparte individuele UCI Wereldbeker Veldrit klassementen worden opgemaakt voor de 
categorieën Vrouwen, Beloften mannen en Junioren mannen. Punten worden 
toegekend aan de eerste 30 renners in elke wedstrijd volgens het volgende schema: 

 
Plaats Punten Plaats Punten 

1 60 16 15 

2 50 17 14 

3 45 18 13 

4 40 19 12 

5 35 20 11 

6 30 21 10 

7 28 22 9 

8 26 23 8 

9 24 24 7 

10 22 25 6 

11 20 26 5 

12 19 27 4 

13 18 28 3 

14 17 29 2 

15 16 30 1 

 
Voor Beloften mannen en Junioren mannen wedstrijden, zullen alleen de beste 4 
resultaten van elke renner meetellen om het wereldbeker klassement te berekenen. 
 
Voor de Belofte Mannen, Junior Vrouwen en Junior Mannen evenementen, worden 
alleen de beste resultaten van elke renner in aanmerking genomen om het UCI 
Wereldbeker klassement veldrijden te berekenen. 
- Wanneer voor deze categorieën 7 of minder wedstrijden om de UCI Wereldbeker 

Veldrijden worden georganiseerd, zullen de beste 4 resultaten meetellen. 
- Wanneer voor deze categorieën 8 wedstrijden om de UCI Wereldbeker veldrijden 

worden georganiseerd, zullen de beste 5 wedstrijden meetellen. 
 
Bij een gelijke stand in de rangschikking beslist het hoogste aantal 1ste plaatsen, 2de 
plaatsen, enz. waarbij alleen de punten in aanmerking worden genomen welke zijn 
toegekend voor de UCI Wereldbeker Veldrijden. Is de stand dan nog steeds gelijk dan 
beslist de uitslag van de meest recente wedstrijd. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.05; 01.09.08; 1.07.15; 7.06.16; 01.07.20) 
 
Ranglijst per land 

5.3.013 Bis Er wordt een UCI veldrit Wereld beker ranglijst per land opgesteld door de punten van 
de drie eerste gerangschikte renners van elk land voor de volgende categorieën: 
Junior Dames, Heren Junioren, Vrouwen Belofte, Mannen Belofte, Vrouwen Elite en 
Mannen Elite. In geval dat landen gelijk staan in de rangschikking, zal de plaats van 
de beste renner in de individuele ranglijst het verschil in plaatsing bepalen. 

 
 (artikel geintroduceerd per 12.06.20) 

 
5.3.014 [Vervallen] 

 
5.3.015 [Vervallen] 

 
5.3.016 [Vervallen] 

 
5.3.017 [Vervallen] 
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Prijzen 
5.3.018 Het prijzenschema voor het individuele klassement voor elke wedstrijd wordt 

vastgesteld door het UCI bestuur. 
Tenminste drie maanden voor de wedstrijd verzorgt de organisator een bankgarantie 
aan de nationale federatie van de organisator die gelijk is aan het totale prijzenbedrag. 
In het geval een prijs of prijzen niet uitgekeerd worden, zal de wedstrijd voor het 
volgende seizoen niet als UCI Wereldbeker wedstrijd Veldrijden in aanmerking 
komen. 
 
(gewijzigd per 01.09.04) 
 

5.3.019 De UCI Wereldbeker Veldrijden licentiehouder UCI kent prijzen toe aan de eerste 20 
Elite mannen en aan de eerste 20 Vrouwen van het individuele eindklassement van 
de UCI Wereldbeker Veldrijden, waarvan de waarde in de financiële verplichtingen 
van de UCI is opgenomen. 
 
(gewijzigd per 01.09.08; 7.06.16; 28.06.17; 21.06.19; 01.07.20) 
 

5.3.020 [Vervallen] 
 

5.3.021 [Vervallen] 
 
Trofeeën  

5.3.022 De UCI Wereldbeker Veldrijden licentiehouder UCI zal een trofee toekennen aan de 
eerste 3 in het eindklassement van de UCI Wereldbeker Veldrijden in iedere 
categorie. 
 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.06; 01.09.08; 01.07.20) 
 
Leiders outfit 

5.3.023 Voor elke categorie zal de UCI Wereldbeker Veldrijden licentiehouder een leiders 
outfit uitreiken aan de leider in het Individuele klassement van de UCI Wereldbeker 
Veldrijden. 

 
 Er zal ook een leiders outfit worden uitgereikt aan de beste Belofte Vrouw zoals 

gedefineerd in artikel 5.1.001, in het Individuele klassement voor vrouwen van de UCI 
Wereldbeker Veldrijden. 

 
De renner welke de Wereld Beker stand leidt, moet de leiders outfit dragen tijdens 
elke desbetreffende Wereld Beker wedstrijd, behalve in het openingsevenement van 
de betreffende categorie.  

 
Deze leiders outfit mag alleen gedragen worden tijdens de wedstrijden in de UCI 
Wereldbeker Veldrijden en in geen enkele andere wedstrijd. 
 
Voor alle categorieën (behalve de junior mannen en junior-vrouwen categorie) die 
deelnemen aan wedstrijden van de wereldbeker veldrijden, is het de leiders van het 
algemeen wereldbeker klassement toegestaan om reclame voor hun team op 
leiderskleding toe te voegen volgens artikel 1.3.055 bis, alleen als aan alle 
onderstaande voorwaarden is voldaan: 
- als ze lid zijn van een door de UCI erkend team zoals gedefinieerd in artikel 

5.1.001; 
- voor de elite mannen, elite vrouwen, vrouwen onder de 23 categorieën, met 

uitzondering van de mannen juniorcategorie; 
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- voor de categorie mannen onder de 23, na toestemming van de nationale 
federatie van de rijder. 

 
(gewijzigd per 01.09.04; 01.09.05; 01.09.08; 7.06.16; 28.01.17; 26.06.18; 01.07.20) 

 
5.3.024 [Artikel verplaatst naar artikel 1.3.058] 
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Hoofdstuk 4 : UCI CYCLOCROSS WERELDKAMPIOENSCHAP 
VOOR MASTERS 
(Hoofdstuk ingevoerd: 16.06.14) 

 
 

5.4.001 Alleen licentiehouders genoemd in de artikel 1.1.001 tot 1.1.028 en 5.1.001 mogen 
deelnemen aan het Wereldkampioenschap voor Masters. Een rugnummer is 
uitsluitend verkrijgbaar op vertoon van de licentie. 
 

5.4.002 De renners nemen deel aan het wereldkampioenschap namens hun land, maar zijn 
vrij in de keuze van hun kleding. 
 

5.4.003 Alle details, specifiek met betrekking tot het wereldkampioenschap voor Masters moet 
worden verkregen van de organisator of van de UCI website. 
 

5.4.004 De  UCI Masters cyclo-cross wereldkampioenschappen zullen in de gebruikelijke 5 
leeftijdsgroepen worden georganiseerd in: 35-39, 40-44, 48-49,  etc. Leeftijdsgroepen 
kunnen worden gecombineerd wanneer minder dan 6 renners deelnemen in een 
leeftijdsgroep. In geval een combinatie, zullen de titels gewoon worden vergeven 
(zelfs wanneer maar 1 renner deelneemt). 
 
(gewijzigd per 26.06.18) 
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Hoofdstuk 5 : UCI CYCLO-CROSS TEAMS 
 
 
Voor dit hoofdstuk wordt verwezen naar de Engelse of Franse tekst van het UCI 
reglement: 
 
UCI reglementen pagina 
Part V: Cyclo Cross 
 

  (ingevoerd per 28.01.17) 
 
  

https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations
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BIJLAGE 1 : OPROEP ZONE 
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BIJLAGE 2 : DUBBELZIJIGE PIT STRAAT / MATERIAALPOST 
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BIJLAGE 3 : ENKELZIJDIGE PIT STRAAT / MATERIAALPOST 
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BIJLAGE 4 :  UCI PUNTEN TABEL 
 
 

 UCI WERELD KAMPIOEN- 
SCHAPPEN VELDRIJDEN  

UCI WERELD BEKER 
VELDRIJDEN 

CONTINENTALE 
KAMPIOENSCHAPPEN  

NATIONALE 
KAMPIOENSCHAPPEN  

Klasse 
1 

Klasse 
2 

Klasse  
1 of 2 

Klasse  
1 of 2 

Plaats  
Elite 
Man /  

vrouw   

Belofte 
Man /  

vrouw   

Junior 
Man /  

vrouw  

Elite 
Man /  

vrouw 

Belofte 
Man * /  
Junior 

vrouw *  

Junior 
Man  

Elite 
Man /  

vrouw   

Belofte 
Man /  

vrouw *  

Junior 
Man /  

vrouw *  

Elite 
Man /  

vrouw   

Belofte 
Man /  

vrouw *  

Junior 
Man /  

Vrouw *  

Elite 
Man /  

vrouw  

Elite 
Man /  

vrouw 

Belofte 
Man /  

Junior 
vrouw *  

Junior 
Man  

1  400  200  60  200  100  30  100  60  30  100  60  30  80  40  30  15  

2  360  150  40  160  60  20  60  40  20  60  40  20  60  30  20  12  

3  320  120  30  140  40  15  40  30  15  40  30  15  40  20  15  10  

4  280  100  25  120  30  12  30  25  12  30  25  12  30  15  12  8  

5  240  90  20  110  25  10  25  20  10  25  20  10  25  10  10  6  

6  200  80  18  100  23  8  20  17  8  20  15  8  20  8  8  5  

7  190  70  16  90  21  6  17  15  6  15  10  6  17  6  6  4  

8  180  60  14  80  19  4  15  12  4  10  5  4  15  4  4  3  

9  170  55  12  70  17  2  12  10  2  5  3  2  12  2  2  2  

10  160  50  10  60  16  1  10  8  1  3  x  1  10  1  1  1  

11  150  45  8  58  15  x  8  6  x  x    x  8  x  x  x  

12  140  40  6  56  14     6  4              6           

13  130  35  4  54  13     4  2              4           

14  120  30  2  52  12     2  1              2           

15  110  25  1  50  11     1  x              1           

16  100  20  x  48  10     x                x           

17  90  18     46  9                                   

18  80  16     44  8                                   

19  70  14     42  7                                   

20  60  12     40  6                                   

21  57  10     39  5                                   

22  54  9     38   4                                   

23  51  8     37   3                                   

24  48  7     36   2                                   

25  45  6     35   1                                   

26  42  5     34  x                                    
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 UCI WERELD KAMPIOEN-

SCHAPPEN VELDRIJDEN  

UCI WERELD BEKER 

VELDRIJDEN 

CONTINENTALE 

KAMPIOENSCHAPPEN  

NATIONALE 

KAMPIOENSCHAPPEN  

Klasse 

1 

Klasse 

2 

Klasse  

1 of 2  

Klasse  

1 of 2  

Plaats  

Elite 

Man /  

vrouw  

Belofte 

Man /  

vrouw 

Junior 

Man /  

vrouw  

Elite 

Man /  

vrouw   

Belofte 

Man* / 

junior 

vrouw * 

Junior 

Man  

Elite 

Man /  

vrouw 

Belofte 

Man /  

vrouw *  

Junior 

Man /  

vrouw*  

Elite 

Man /  

Vrouw 

Belofte 

Man /  

vrouw *  

Junior 

Man /  

vrouw*  

Elite 

Man /  

Vrouw  

Elite 

Man / 

Vrouw 

Belofte 

Man /  

junior 

vrouw *  

Junior 

Mannen  

27  39  4     33                                    

28  36  3     32                                    

29  33  2     31                                    

30  30  1     30                                    

31  28  x     29                                    

32  26        28                                    

33  24        27                                    

34  22        26                                    

35  20        25                                    

36  18        24                                    

37  16        23                                    

38  14        22                                    

39  12        21                                    

40  10        20                                    

41  5**        19                                    

42           18                                    

43           17                                    

44           16                                    

45           15                                    

46           14                                    

47           13                                    

48           12                                    

49           11                                    

50           10                                    

51           5**                                    

*  in het geval van een aparte wedstrijd     
**  aantal punten voor elke gerangschikte renner 

(gewijzigd per 1.07.11; 16.06.14; 1.07.15; 7.06.16; 21.06.19; 1.07.20) 
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BIJLAGE 5 : MODEL CONTRACT UCI CYCLOCROSS TEAM 
(ingevoerd per 28.01.17)  

 
 
Voor dit onderdeel wordt verwezen naar de Engelse of Franse versie van het UCI 
reglement: 
https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations  
 

 
 

https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations

