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 signaalgevers op moto mogen het peloton niet voorbijsteken. In geval van onvoorziene
veiligheidsproblemen mogen de signaalgevers op moto het peloton voorbijsteken, dit enkel mits strikte
afspraken en mits toestemming van de juryvoorzitter of een andere commissaris of een
veiligheidsverantwoordelijke van de organisatie. Deze laatste werkt nauw samen met het college van
commissarissen.
De signaalgevers op moto mogen slechts na toestemming van een commissaris de renners van een kopgroep
voorbijrijden, behalve tijdens de vaste bevoorradingszones, de laatste 10 km of tijdens de afsluitende
plaatselijke omlopen.
Teneinde hun plaats vooraan in de wedstrijd opnieuw in te nemen zullen de signaalgevers op moto gebruik
maken van alternatieve wegen die bij voorkeur door de organisatie aangegeven en voorbereid zijn. In
afwachting tot de volgende way-out zullen ze zich groeperen ter hoogte van de laatste ploegleiderswagen
achter het peloton.
Tijdens wedstrijden die enkel op plaatselijke omlopen worden verreden, dienen alle gevaarlijke punten of
hindernissen door vaste signaalgevers beveiligd te worden.

