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TITEL 15 : KWALIFICATIE SYSTEEM VOOR DE 
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN GRAN FONDO 
(VANVCOUVER, CANADA) 
 
 
 

Het UCI bestuur bepaald ieder jaar het kwalificatiesysteem. 
 
 

Individuele Tijdrit en Wegwedstrijd 
 

Dit document beschrijft het kwalificatiesysteem voor de UCI Gran Fondo 
Wereldkampioenschappen, zoals bepaald door het UCI bestuur. 

 
Bij wijze van introductie moet eraan worden herinnerd dat de deelname aan de UCI 
Gran Fondo Wereldkampioenschappen is uitgesloten voor: 

 
a) Iedere renner die gedurende het lopende jaar lid is geweest van een team 

ingeschreven bij de UCI. 
b) Iedere renner die gedurende het lopende jaar heeft deelgenomen aan een  

Wereldkampioenschappen, de Olympische Spelen, Continentale spelen, 
regionale spelen, de Commonwealth Games of een Wereldbeker. 

c) Iedere renner die UCI-punten behaalde in het jaar van de 
Wereldkampioenschappen. (1) 

 
Renners die deelnemen aan de UCI Gran Fondo Wereldkampioenschappen moeten 
in het bezit zijn van een geldige licentie die is afgegeven door hun respectievelijke 
nationale federatie (daglicenties [N. lees: basislidmaatschap] worden uitgesloten), 
moeten een UCI-ID hebben en moeten voldoende verzekerd zijn tegen ongevallen en 
burgerlijke verantwoordelijkheid in het land waarin de UCI Wereldkampioenschappen 
Gran Fondo worden gehouden. (2) 

 
 

1. Kwalificatie via de UCI Gran Fondo World Series 
 

Elk UCI Gran Fondo World Series-evenement verleent kwalificatierechten voor de 
UCI Gran Fondo Wereldkampioenschappen. Op basis van de resultaten van elke 
wedstrijd, worden de eerste 20% van de atleten in elke leeftijdsgroep gekwalificeerd 
voor de UCI Gran Fondo Wereldkampioenschappen. De 20% wordt berekend op 
basis van het aantal starters in elke leeftijdsgroep en niet op het aantal renners dat 
de wedstrijd heeft beëindigd. (3) 

 
Bovendien kwalificeren de eerste drie renners van elke officiële leeftijdscategorie zich 
rechtstreeks voor de Wereldkampioenschappen, ongeacht het aantal starters in die 
leeftijdsgroep. Renners moeten de wedstrijd uitrijden om kwalificatie te behalen. 

 
Volgens artikel 15.5.004 van de UCI-reglementen zijn de leeftijdscategorieën van de 
UCI Gran Fondo Wereldkampioenschappen: 
• 19 – 34 
• 35 – 39 
• 40 – 44 
• 45 – 49 
• 50 – 54 
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• 55 – 59 
• 60 – 64 
• 65 – 69 
• 70 – 74 
• 75 – 79 
• Etc. 

 
Leeftijdsgroepen worden bepaald door de leeftijd van de renner op 31 december van 
het jaar van de Wereldkampioenschappen. Op de UCI Gran Fondo 
Wereldkampioenschappen worden medailles en titels toegekend voor mannen en / of 
vrouwen zodra 1 renner is ingeschreven in de respectieve 5-jarige leeftijdscategorie. 

 
De kwalificatie voor de individuele tijdrit en wegwedstrijd wordt als volgt bepaald: 
• Deelnemers aan wedstrijden van de UCI Gran Fondo World Series die alleen 

een wegwedstrijd organiseren, kwalificeren zich voor zowel de wegwedstrijd 
als de tijdrit op de UCI Gran Fondo Wereldkampioenschappen. 

• Deelnemers aan wedstrijden van de UCI Gran Fondo World Series die een 
tijdrit en een wegwedstrijd organiseren, zullen een kwalificatie toegekend 
krijgen voor elk evenement op de UCI Gran Fondo Wereldkampioenschappen 
- d.w.z. tijdrit of wegwedstrijd. 

• Deelnemers aan wedstrijden van de UCI Gran Fondo World Series die alleen 
een tijdrit organiseren, kwalificeren zich alleen voor de tijdrit op de UCI Gran 
Fondo Wereldkampioenschappen. 

 
N.B. De namen van renners die een kwalificatie hebben behaald via de UCI Gran 
Fondo World Series zullen worden gecommuniceerd op de UCI Gran Fondo World 
Series-website en zullen een officiële e-mail ontvangen van de UCI die hen uitnodigt 
om zich in te schrijven voor de UCI Gran Fondo Wereldkampioenschappen via de 
speciale online registratie portaal. 

 
 

2. Uittredende UCI Gran Fondo Wereldkampioenen 
 

De uittredende UCI Wereldkampioenen in de tijdrit en de wegwedstrijd mogen 
deelnemen aan de eerste UCI Gran Fondo Wereldkampioenschappen na hun titel, 
zowel in de tijdrit als in de wegwedstrijd. 

 
 

 3. Nationale Master kampioenen 
 

Alle nationale Masters kampioenen van het huidige jaar (alleen in wegwedstrijden en 
individuele tijdritten) mogen deelnemen aan de UCI Gran Fondo 
Wereldkampioenschappen zonder kwalificatie via de UCI Gran Fondo World Series. 
De Masters nationale kampioenen in wegwedstrijd en tijdrit worden door de 
respectieve nationale federatie bevestigd aan de UCI. 

 
 

 4. Nationale Federatie van het land van de UCI Gran Fondo 
 Wereldkampioenschappen 

 
De nationale federatie van het land van de UCI Gran Fondo 
Wereldkampioenschappen kan 20 extra joker  plaatsen toekennen (aan 10 vrouwen 
en 10 mannen), waarmee renners kunnen deelnemen aan zowel de tijdrit als de 
wegwedstrijd. Deze wildcards worden door de respectieve nationale federatie aan de 
UCI bevestigd. 
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 5. Wildcards 
 

De volgende wildcards staan renners toe om rechtstreeks deel te nemen aan de UCI 
Gran Fondo Wereldkampioenschappen: 

 
• Elke kwalificatiewedstrijd voor de UCI Gran Fondo World Series kan 5 

wildcards toekennen aan renners die hebben deelgenomen aan hun 
respectieve kwalificatie wedstrijd. Deze wildcards worden door de UCI Gran 
Fondo World Series-organisator aan de UCI bevestigd. 

• Alle landen die geen UCI-kwalificatiewedstrijd in de Gran Fondo World Series 
organiseren, mogen 10 wildcards (5 mannen / 5 vrouwen) geven aan renners 
van hun keuze. Deze wildcards worden door de respectieve nationale 
federatie aan de UCI bevestigd. 

 
  

  Gemengde ploegentijdrit 
 

Renners kunnen alleen deelnemen als ze officieel zijn ingeschreven voor de UCI Gran 
Fondo Wereldkampioenschappen in de tijdrit en / of wegwedstrijd. 

 
De teams zijn samengesteld uit 4 renners, die allemaal hetzelfde land 
vertegenwoordigen, als volgt: 
• 1 vrouw ongeacht de leeftijd 
• 1 man ongeacht de leeftijd 
• 1 renner van 40+  
• 1 renner van 50 + 

 
N.B. De gemengde plogentijdrit is geen officieel Wereldkampioenschap; het maakt 
deel uit van het neven activiteiten programma. 

 
Het maximale aantal ploegen is 25. In principe is er maximaal 1 ploeg per land en 2 
ploegen voor de nationale federatie van het land van de UCI Gran Fondo 
Wereldkampioenschappen. 

 
Het officiële registratieproces en de relevante deadlines worden door de UCI 
meegedeeld aan alle nationale federaties en geregistreerde renners. 

 
   

     

(1) Overeenkomstig artikel 15.5.011 van het UCI-reglement 
(2) Ibid 
(3) Het percentage van 20% kan jaarlijks herzien worden door de UCI Management 

Commiteé’, rekening houdend met de deelname aan de UCI Gran Fondo 

Wereldkampioenschappen, het aantal evenementen in de UCI Gran Fondo World Series 

kalender en de evolutie van de UCI Gran Fondo World Series Kalender. 


