MEMO
01.01.21

TITEL 9 : WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
Reglementswijzigingen welke ingaan per 01.01.2021

Hoofdstuk 1: ORGANISATIE VAN
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
9.1.051

Elke inbreuk op de bepalingen van de artikelen 9.1.040 tot en met 9.1.050 hierboven
wordt gestraft met een boete van minimaal CHF 2.000,- tot CHF 10.000,-. Afhankelijk
van de omstandigheden waaruit de overtreding voortkomt mag een hogere boete
worden opgelegd.
Indien een renner of een ploeg van een gemengde ploegentijdrit de plaats verliest
welke hem of hen recht gaf op een medaille of trui, moet de medaille, trui, de prijzen
en/of trofee binnen een maand vanaf de datum volgens een formele eis aan de UCI
terug worden gestuurd. Zo niet, dan wordt de renner, of ploeg van de gemengde
ploegentijdrit rechtens geschorst tot de medaille en/of trui terug zijn en
gesanctioneerd met een boete van CHF 2.000,- tot CHF 50.000,-.
(gewijzigd per 13.08.04; 1.07.12; 1.01.19; 1.01.21)

Hoofdstuk 2: DEELNAME AAN WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
§2
9.2.021 Bis

Selectie van deelnemers per discipline

Iedere aan de ploegentijdrit deelnemende gemengde ploeg kan inschrijven met 6
rensters en 6 renners, waarvan er 3 vrouwen en 3 mannen zullen starten. Registratie
bij de UCI is mogelijk op de website.
De bevestiging van de starters op de datum bepaald in het specifieke reglement van
het evenement is definitief.
Niettemin kunnen teammanagers wijzigingen doorgeven aan de UCI
wedstrijdsecretaris tot 2 uur voor aanvang van de wedstrijd met inachtneming van de
volgende voorwaarden:
- Een medische reden bevestigd door de officiële UCI-arts is vereist
- Alleen renners welke bevestigd zijn als reserve voor de
- De reserve renners moeten in de team accommodatie verblijven
(artikel geïntroduceerd per 1.07.12; 1.08.13; 1.03.16; 1.01.19; 01.01.21)
Mountain Bike
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9.2.030

De Mountain bike Wereldkampioenschappen omvatten negen 6 specialiteiten: de
Olympische Cross-country (XCO), de Marathon Crosscountry Marathon (XCM), De
cross-country ploegen Aflossing (XCR), de cross-country short-track (XCC), de crosscountry eliminator (XCE), de individuele Downhill individueel (DHl), de four cross 4cross (4X), E-Mountainbike (E-MTB) en Pump track (PUM) en de cross country
afvalling (XCE).
(gewijzigd per 01.01.06; 1.02.12; 1.01.18; 1.01.21)

9.2.031

De categorieën aan wie een Wereldkampioentitel wordt toegekend zijn als volgt:
XCO
Elite Mannen (23 jaar en ouder)
Beloften Mannen (19 tot en met 22 jaar)
Elite Vrouwen (19 jaar en ouder)
Beloften Vrouwen (19 tot en met 22 jaar)
Junior Mannen (17 en 18 jaar)
Junior Vrouwen (17 en 18 jaar)
XCM
Mannen (19 jaar en ouder)
Vrouwen (19 jaar en ouder)
XCR
Ploeg (17 jaar en ouder)
XCC
Mannen (19 jaar en ouder)
Vrouwen (19 jaar en ouder)
XCE
Mannen (17 jaar en ouder)
Vrouwen (17 jaar en ouder)
DHl
Elite Mannen (19 jaar en ouder)
Elite Vrouwen (19 jaar en ouder)
Junior Mannen (17 en 18 jaar)
Junior Vrouwen (17 en 18 jaar)
4X
Mannen (17 jaar en ouder)
Vrouwen (17 jaar en ouder)
E-MTB
Mannen (19 jaar en ouder inclusief masters)
Vrouwen (19 jaar en ouder inclusief masters)
PUM
Mannen (17 jaar en ouder)
Vrouwen (17 jaar en ouder)
(gewijzigd per 01.01.06; 1.02.12; 1.01.21)

9.2.034

Voor de Elite mannen, Elite vrouwen, Beloften mannen en Junior mannen in XCO
wedstrijdevenementen en de Elite mannen en Junior mannen in DHL
wedstrijdevenementen wordt het maximum aantal renners (apart van de reserves)
voor elke ploeg vastgesteld op basis van het klassement per land van het
wereldkampioenschap van het voorgaande jaar, volgens de onderstaande tabel.
Land geklasseerd:
1 tot en met 10 en het gastland
11 tot en met 20
21 tot en met 30
30 of lager
Niet geplaatste landen

Maximum aantal renners aan de start
(behalve reserves)
7
6
5
4
3

Voor de Beloften vrouwen en Junior vrouwen in XCO wedstrijden, Elite vrouwen en
Junior vrouwen in DHl wedstrijden, en Mannen en Vrouwen 4X wedstrijden is het
maximum aantal deelnemers per land 7.
Het is aan elke federatie toegestaan in elke categorie twee reserves in te schrijven.
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Voor cross-country short track (XCC), iedere geselecteerde renner moet al
geregistreerd zijn voor de cross-country Olympische (XCO) evenement.
Voor cross-country eliminator (XCE), iedere nationale federatie kan een onbeperkt
aantal renners per categorie inschrijven.
Voor E-Mountain Bike (E-MTB), the maximale aantal renners wordt jaarlijks bepaald.
Voor Pump-Track (PUM), de criteria voor het aantal renners en het inschrijfgeld zal
jaarlijks worden bepaald.
(gewijzigd per 01.01.04, 01.01.06; 1.02.12; 1.01.16; 1.01.18; 1.01.21)
9.2.035

Iedere nationale federatie kan 6 10 mannen en 6 10 vrouwen inschrijven voor het
XCM wedstrijdevenement.
Aanvullende voorwaarden op de door de nationale federatie genomineerde 6 10
mannen en 6 10 vrouwen. De beste 20 mannen en vrouwen van iedere ronde in de
UCI MTB marathon series alsmede de beste 50 van het individueel totaal marathon
series klassement verkrijgen een kwalificatie.
Alle renners moeten ingeschreven worden door hun nationale federatie. Alle renners
moeten geregistreerd staan bij hun nationale federatie.
De registratiekosten (inclusief alle belastingen en / of verzekeringsbijdragen) staan
vermeld in de UCI Financial Obligations.
(gewijzigd per 01.01.04, 01.01.06; 01.09.061.02.12; 1.01.18; 1.01.21)

9.2.038

De startvolgorde wordt als volgt bepaald:
XCO Elite Mannen, XCO Elite Vrouwen, XCO Beloften Mannen, XCO Beloften
Vrouwen, XCC Mannen en XCC Vrouwen
1.
Volgens de laatst gepubliceerde UCI XCO individuele stand.
2.
Niet geklasseerde renners: per land bij toerbeurt (*).
XCO Junior Mannen, XCO Junior Vrouwen
1.
Volgens de laatst gepubliceerde UCI XCO individuele stand.
2.
Niet geklasseerde renners: per land bij toerbeurt (*).
DHI Elite Mannen, DHI Elite Vrouwen
Betreffende de kwalificatieronden en de finale:
1.
Volgens de laatst gepubliceerde UCI DHI individuele stand. De beste renner
start als laatste
2.
Niet geklasseerde renners: per land bij toerbeurt (*).
DHI Junior Mannen, DHI Junior Vrouwen
Betreffende de kwalificatieronden en de finale:
1.
Volgens de laatst gepubliceerde UCI DHI individuele stand. De beste renner
start als eerste
2.
Niet geklasseerde renners: per land bij toerbeurt (*).
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Voor alle DHI-evenementen (Elite,Mannen, Elite Vrouwen, Junior Mannen en Junior
Vrouwen) moeten renners in de kwalificatie rijden. Het aantal renners die voor de
finale kwalificeren, zijn als volgt:
Elite Mannen: Top 80 renners uit de kwalificatieronden
Elite Vrouwen: Top 40 rensters uit de kwalificatieronden
Junior Mannen: Top 60 renners uit de kwalificatieronden
Junior Vrouwen: Top 15 rensters uit de kwalificatieronden
In de finale bij de Elite Mannen en Elite Vrouwen zijn de “beschermde renners”:
Rensters in de top 10 Elite Vrouwen en renners in de top 20 Elite Mannen van
de eindstand Wereldbeker van het huidige seizoen.
Als de UCI mountainbike-finale na de UCI-mountainbike wereldkampioenschappen
wordt gehouden, zijn renners gerangschikt in de top 10 Elite Vrouwen en de 20 Elite
Mannen van de laatste wereldkampioenschappen van het huidige seizoen.
Ook “Beschermde renners” moeten starten in de kwalificatieronden om recht te
hebben op een finaleplaats.
4x Mannen, 4x Vrouwen (Kwalificatie Ronde)
1.
Volgens de laatst gepubliceerde UCI 4X individuele stand. De beste renner
start als eerste
2.
Niet geklasseerde renners: per land bij toerbeurt (*).
(*)

De startvolgorde van de renners binnen de ploeg moet door de nationale
federaties bevestigd worden tegelijk met de renners bevestiging. Beurtelings
nemen de landen hun plaats in op basis van het landen klassement van de
betreffende
categorie
van
het
meest
recente
Mountainbike
wereldkampioenschap, de plaats wordt vastgesteld op volgorde voor de
volgende renner. De niet geklasseerde landen nemen, op basis van hetzelfde
toerbeurt systeem, de volgende plaatsen in middels een vastgestelde loting.

E-MTB Mannen, E-MTB Vrouwen
De startvolgorde voor E-MTB zal jaarlijks worden vastgesteld.
(artikel geïntroduceerd per
1.05.11; 1.01.18; 1.01.21)
9.2.040

01.01.04, gewijzigd per 01.01.06;25.09.08; 1.01.11;

De start volgorde in het Wereldkampioenschap Crosscountry marathon zijn als volgt:
De regerend XCM Wereldkampioen
De regerend XCO Elite en Belofte Wereldkampioen
De regerend Olympisch Mountainbike kampioen
De eerste 50 in de laatste stand van de laatste UCI MTB marathon serie
De eerste 50 in de laatste stand van de individuele UCI XCO ranking
Overige renners per laatste stand in de UCI MTB marathon series
Vervolgens, de plaatsing in de laatste UCI XCO individuele ranking
Door loting de overige renners
(gewijzigd per: 01.01.06; 1.02.12; 1.01.18; 1.01.21)
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