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TITEL 1 : ALGEMENE ORGANISATIE 
VAN DE WIELERSPORT 
Versie per : 10.06.2021 

MEMO 
10.06.21  

 
 
 
 
 
         

Hoofdstuk 1 : LICENTIE-HOUDERS 
 
 
§ 2 Categorieën van renners 
 

1.1.036 Mannen 
  (..) 

 
Masters (MM: Mannen Masters) 
Tenzij anders bepaald in het UCI-reglement, is deze categorie bestemd voor renners 
van 30 jaar en ouder, die zelf voor deze status kiezen.  
De keuze voor de status “Master” wordt niet toegekend aan een renner die behoort 
tot een bij de UCI geregistreerde ploeg. 
 
(..) 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05; 25.06.07; 01.07.13; 01.01.15; 01.03.16; 01.01.19; 
10.06.21) 
 

1.1.037 Vrouwen 
(..) 
 
Masters (WM: Vrouwen Masters) 
Tenzij anders bepaald in het UCI-reglement, is deze categorie bestemd voor rensters 
van 30 jaar en ouder die kiezen voor deze status. De keuze voor de status “Master” 
wordt niet toegekend aan een renster die behoort tot een bij de UCI geregistreerde 
ploeg. 
 
(..) 

 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05; 25.06.07; 01.07.13; 01.01.17; 01.01.19; 10.06.21) 
 

 
§ 4 Commissarissen 
 

1.1.064 De loopbaan van een internationaal commissaris en Elite Nationaal Commissaris 
wordt beëindigd op 31 december van het jaar waarin hij de leeftijd van 70 jaar bereikt. 
 
(gewijzigd per 01.01.07; 01.10.11; 08.02.21; 10.06.21)  
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BAAN EVENEMENTEN 
 
 

Functie Aanstelling 
door 

Olympische spelen  
en WereldKamp.  
voor Jun. en Elite 

Nations Cup 
Wereldbeker 

Masters 
Wereldkampi
oenschap 

Continentale 
Kamp. en 
Regionale 
Spelen 

C1 C2 Nationale 
Kamp. 

President  UCI 1 1 1 1 1 - - 
 

NF - - - - - 1** 1*** 
 

Secretaris  
 

UCI 1 1 - - - - - 
 

NF - - 1 * 1 * 1 ** 1*** 1*** 
 

Starter  
 

UCI 1 1 - - - - - 
 

NF - - 1 * 1 * 1 ** 1*** 1*** 
 

Scheidsrechter  UCI 1 1 - - - - - 
 

NF - - 1 * 1 * 1 ** 1 *** 1 *** 
 

Commissaris 
 

UCI 3 1 - - - - - 
 

NF - - - 1** - - - 
 

Toegevoegde 
comm. 

NF 13 *** 15*** 10 *** 10 *** 5*** 5 *** 5*** 
 

 
*   UCI internationale commissaris 
** UCI internationale commissaris. Ingeval niet in het land beschikbaar, mag een Elite nationaal commissaris worden ingezet 
*** UCI internationale commissaris, Elite nationale commissaris of een nationale commissaris (in deze volgorde) 
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MOUNTAIN BIKE EVENEMENTEN 
 

Functie Aanstelling 
door 

O.S. WK WK 
(Marathon) 

WK 
(Masters) 

CDM SHC 
HC 

S1 / S2 
 C1 / C2 

C3 Marathon 
Series, 
Enduro, 
E-MTB 
(Incl. 
CDM) 

Cont 
Kam

p 

Reg 
Kam

p 

NK 

President UCI  
 

UCI 1 - 

NF - 1*** 
 

Assistent Pres.  UCI 1 - 1**** - 
 

NF - 1** 1* 1** 1* 1** 1*** 
 

Secretaris UCI 1 - 1 - 
 

NF - 1* - 1*** 1* 1*** 
 

Starter  
1 voor XC 
1 voor DHI 
2 voor XC / DHI 

UCI 1 2 1 - 
 

NF - 2*** 2* 2*** 2* 2*** 

Aankomst- 
rechter 

UCI 1 - 
 

NF - 1*** 1* 1*** 1* 1*** 
 

Toegevoegde 
Commissarissen 
Afhankelijk 
van:aard vd 
wedstr.en aantal 
deelnemers 

 2** 4-6*** 2-4*** 2*** 1*** - 4-6*** 
 

0-2*** 

 
*         UCI Internationaal commissaris. 
**       Ingeval geen internationaal commissaris voorradig, dan dient een Elite Nationaal Commissaris te worden benoemd 
***.    UCI international commissaris, Elite Nationaal commissaris of Nationaal commissaris (op deze volgorde) 
****   UCI internationaal commissaris alleen als het een dubbel evement betreft: XCO en DHI 
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Hoofdstuk 3 : UITRUSTING 
 
 
 

Deel 1:  ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 

§ 2 Technische vernieuwingen 
 

1.3.004 Uitgezonderd in mountain bike wedstrijden, mogen technische vernieuwingen van 
alles dat wordt gebruikt, gedragen of meegevoerd door een renner of licentiehouder 
tijdens de wedstrijd(en) (fietsen, daarop gemonteerde uitrusting, accessoires, 
helmen, kleding, communicatieapparatuur, telemetrie apparatuur, sensoren etc.) 
alleen gebruikt worden na goedkeuring door het Uitvoerend bureau van de UCI. De 
aanvragen, samen met al de nodige documentatie, moeten ingediend worden bij de 
UCI voor 30 juni van ieder jaar. Bij goedkeuring mag de technische vernieuwing 
slechts worden toegepast vanaf 1 januari van het volgende jaar. 
 
De participatie aan de Alle bijkomende onderzoekskosten zijn voor rekening van de 
aanvrager en wordt door de UCI bepaald Het Comité van het beheer volgens de 
ingewikkeldheid van de voorgelegde technische vernieuwing. 
 
In opdracht van de Materiaal Commissie, De UCI bestudeert een uitvoerende dienst  
van de UCI zal de toepassing van de technische innovatie vanuit een sportief en 
technisch standpunt bestuderen en antwoorden binnen 6 maanden na de datum van 
voorlegging van een volledige dossier, inclusief de aanvraag, alle relevante 
bewijsstukken en eventuele aanvullende gevraagde documenten door de UCI. De 
technische vernieuwing wordt vanaf de goedkeuringsdatum van kracht. 
 
De goedkeuring wordt alleen in aanmerking genomen als de technische vernieuwing 
aanvaardbaar is uit sportief oogpunt. 
Er is geen sprake van technische vernieuwing in de zin van dit artikel als de innovatie 
geheel binnen de specificaties valt van deze reglementen. 
 
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.04; 01.01.05; 01.02.11; 10.06.21) 
 
 

§ 4 Technische vernieuwingen 
 

1.3.006 Bis Technologische apparaten op de fiets, die gegevens vastleggen of verzenden, 
kunnen op fietsen worden gemonteerd of gedragen worden door de renners onder 
voorbehoud van toestemming op grond van dit artikel, zonder afbreuk to doen aan 
andere bepalingen van het UCI-Reglement. Dit artikel heeft betrekking op elk 
apparaat dat gegevens vastlegt of verzendt zoals hieronder beschreven, inclusief 
maar niet beperkt tot sensoren (gedragen of ingeslikt), transponders, informatie-
systemen voor renners, telemetrie apparaten. 
 
1. Apparaten die de volgende soorten gegevens vastleggen of verzenden, zijn 

toegestaan:  

• Positionering: informatie met betrekking tot de locatie van de renner of de 
fiets 

• Afbeelding: Stilstaande of bewegende beelden of beelden die zijn 
vastgelegd vanaf de fiets (dergelijke apparaten mogen alleen op de fiets 
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worden gemonteerd tenzij specifieke voorschriften van een bepaalde 
discipline het dragen van apparaten door renners is toegestaan. 

• Mechanisch: Informatie die is vastgelegd van de fiets of één van de 
onderdelen ervan, inclusief maar niet beperkt tot vermogen, snelheid, 
cadans, versnellingsmeter, gyroscoop, versnelling, bandenspanning 
 

2. Apparaten die de volgende fysiologische gegevens vastleggen of verzenden zijn 
toegestaan: hartslag, lichaamstemperatuur. De machtiging is echter beperkt tot 
transmissieprotocollen die alleen de betrokken renner mogelijk maken om de 
gegevens tijdens een wedstrijd in te zien. 

 
3. Apparaten die andere fysiologische gegevens vastleggen, inclusief eventuele 

metabole waarden zoals maar niet beperkt tot glucose of lactaat zijn niet 
toegelaten in competitie. 

 
Het geautoriseerd vastleggen en verzenden van gegevens zoals voorzien in dit artikel 
stelt een renner niet in staat om gegevens van een andere renner te bekijken. Evenzo 
zullen teams alleen toegang krijgen tot gegevens van hun renners, wanneer een 
dergelijke overdracht is toegestaan, tenzij informatie met betrekking tot renners van 
andere teams openbaar beschikbaar is. 
 
Elk technologie apparaat dat op een fiets is gemonteerd moet: 

• Geïnstalleerd zijn op een systeem ontworpen voor fietsen en geen invloed hebben 
op de certificering van elk onderdeel van de fiets; 

• Veroorzaakt geen risico voor de veiligheid van een renner en moet daarom op 
een manier worden bevestigd dat ervoor zorgt dat het niet per ongeluk kan worden 
gedemonteerd of niet kan worden verwijderd. 

 
De UCI kan afwijkingen toestaan op elk beoogd gebruik van technologie op de fiets 
dat niet is toegestaan door dit artikel. Afwijkingsverzoeken worden onder meer 
beoordeeld met inachtneming van criteria van gelijke toegang tot uitrusting, sportieve 
eerlijkheid en integriteit, en moeten ook voldoen aan de artikelen 1.3.001 tot 1.3.006. 
Afwijkingen kunnen beperkt zijn tot specifieke evenementen en renners of teams. 
 
De UCI is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen dit voortvloeien uit de installatie 
en het gebruik van technologische apparatuur aan boord door licentiehouders, noch 
voor eventuele defecten of de niet-naleving ervan. 
 
Voor alle duidelijkheid: dit artikel regelt of beïnvloedt het eigendom van de 
verschillende gegevens niet, wat betekent dat het vastleggen, gebruiken en/of 
exploiteren van de gegevens onderworpen blijft aan toestemming van de houder van 
de betreffende rechten. 
 
(Artikel ingevoerd per 10.06.21) 
 
 

1.3.024 ter [Artikel vervallen per 10.06.21] 
 

Elke fiets mag zijn uitgerust met technologische apparatuur aan boord (inclusief maar 
niet beperkt tot telemetrie, transpondereenheden, GPS-eenheden en videocamera's) 
die de mogelijkheid en het doel hebben om gegevens, informatie of afbeeldingen te 
verzamelen of te verzenden, op voorwaarde dat deze voldoet aan de volgende 
voorwaarden 
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1. Het systeem om de apparatuur te installeren moet worden ontworpen voor 
gebruik op fietsen en doet geen afbreuk aan de certificering van een item van 
de fiets; 

 
2. Het systeem om de apparatuur te installeren mag niet verwijderd kunnen 

worden tijdens de wedstrijd en dient te worden geplaatst als niet-
verwijderbaar; 

 
3. Alle gegevens die afkomstig zijn van apparatuur aan boord van de fiets van 

renners mogen tijdens een wedstrijd niet worden overgedragen naar een 
derde persoon. 

 
Elk voorgenomen gebruik door een team of renner van technologische apparatuur 
aan boord vereist voorafgaande toestemming van de UCI of de organisator (met 
instemming van de UCI). Verzoeken om toestemming worden onder meer beoordeeld 
op criteria van gelijke toegang tot uitrusting, eerlijkheid van sport en integriteit, en 
dienen te voldoen aan artikel 1.3.006. 
 
De UCI is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de installatie en het 
gebruik van apparatuur van de technologie door licentiehouders, noch voor eventuele 
gebreken die het heeft of de niet-naleving ervan. 
 
Voor de duidelijkheid is punt 2 hierboven niet van toepassing op verwijderbare 
computers / renners informatiesystemen. 
 
(ingevoerd per 01.01.16; 15.02.19) 
 

 


