SIGNAALGEVERS IN WIELERWEDSTRIJDEN
Elke hindernis die de organisator, redelijker wijze, op voorhand kent of kan voorzien en dewelke een abnormaal
risico vormt voor de veiligheid van de renners en de volgers dient hij op voldoende afstand te signaleren. (art
2.2.015 UCI)
De organisatoren moeten zich laten bijstaan door de signaalgevers die elke burgemeester onmisbaar acht voor
het verzekeren van de veiligheid op de kruispunten of andere belangrijke of gevaarlijke punten welke hij
aanwijst op het parcours van de wedstrijd in zijn gemeente. (art 3 KB 21/08/67)
Deze signaalgevers dienen minstens 18 jaar oud te zijn en maximum 78 jaar, hun namen dienen
voorafgaandelijk aan de burgemeesters kenbaar gemaakt te worden. Zij dragen om de linkerarm een band met,
horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord “signaalgever”.
Teneinde eventuele lacunes in het voorziene dispositief op te vangen of om onvoorziene hindernissen te
signaleren kan de organisator beroep doen op een aantal, door hem te bepalen signaalgevers en/of personen
met gele vlag op moto, hierna signaalgevers op moto genoemd.
De maximum leeftijd van deze signaalgevers op moto is vastgesteld op 70 jaar.
Elk voertuig in de wedstrijd moet over een radio-ontvangsttoestel beschikken, zodat de bestuurders persoonlijk
de door de koersdirectie of de jury verstrekte richtlijnen via radio-tour kunnen ontvangen.
De signaalgevers op moto dienen, alvorens de renners voorbij te rijden, telkens de toestemming van de jury
bekomen. In de wedstrijden van de internationale kalender UCI dienen deze bestuurders over een vergunning
te beschikken.
Uit de groep van signaalgevers op moto zal de organisator voorafgaandelijk een aantal motorrijders (cfr. tabel
hieronder) selecteren dewelke het peloton mogen voorbijrijden.
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De organisator zal uiterlijk 14 dagen voor de wedstrijd de in het bijgaand formulier gevraagde gegevens van
deze personen aan de provinciale coördinator WPV en op het e-mailadres info@belgiancycling.be overmaken.
Belgian Cycling zal dit formulier aan de 1e commissaris op de moto bezorgen. De betrokkenen ontvangen voor
de aanvang en voor de duur van de wedstrijd in bruikleen een genummerd wit kazuifel dat hen door de
wedstrijdjury wordt ter beschikking gesteld.
De andere signaalgevers op moto mogen slechts groepen van maximaal 15 renners voorbijrijden.
Tijdens de laatste 10 km van de wedstrijden in lijn of tijdens de afsluitende plaatselijke omlopen mogen de
signaalgevers op moto geen renners meer voorbijrijden.

