Nav de verschillende ongevallen die het afgelopen wegseizoen gebeurden heeft Belgian Cycling besloten
om de functie van “regulator peloton” (veiligheidsregulator) te creëren. Hierna vindt u alle informatie
mbt deze nieuwe taak. Deze maatregel is van toepassing vanaf het wegseizoen 2017 voor alle
wedstrijden die verreden worden in lijn, van stad tot stad of op omlopen van >25km.

Regulator peloton (veiligheidsregulator)
Deze rijdt steeds achteraan het peloton ter hoogte of in de buurt van Commissaris 3.
Welke wedstrijden ?
1. Wedstrijden UWT & HC : voor deze specifieke wedstrijden komen de personen in aanmerking
die nu reeds de taak van regulator op zich nemen. De KBWB zal de namen van de regulatoren bij
de respectievelijke organisatoren opvragen en daarna een overzichtslijst opmaken en publiceren.
De organisatoren kunnen dan ahv deze lijst een “veiligheidsregulator” contacteren. Praktische
afspraken (incl. financiële overeenkomst) gebeuren rechtstreeks tussen de organisator en de
regulator zonder enige tussenkomst van de KBWB.
2. Wedstrijden ME 1.1 en lager : Ook hiervoor zal een “pool” samengesteld worden. Kandidaten
melden zich aan bij Belgian Cycling. (philippe.marien@belgiancycling.be) Een overzichtslijst
wordt door Belgian Cycling gepubliceerd.

Vereisten
 De regulator dient over een vergunning mobiele signaalgever of nationaal commissaris te
beschikken
 Volgt een verplichte opleiding tot regulator
 Max. leeftijd : 70 jaar
 Wordt op regelmatige basis geëvalueerd
 Werkt als duozitter, bestuurt dus NIET zelf de moto
 Beschikt over voldoende ervaring in de wielersport (bv : ex-renner, organisator, commissaris,
mobiele signaalgever…)
 Heeft een uitstekende parcourskennnis van de wedstrijden waar hij deze taak waarneemt, opdat
hij snel en efficiënt op wisselende wedstrijdsituaties kan anticiperen of reageren
 Kent de “way-out / way-in” op het parcours
 Heeft een goede fysieke conditie
 Basiskennis UCI/KBWB-reglementering
 Basiskennis wielerterminologie Frans/Engels
 Treedt kordaat op
 Voert een duidelijke en heldere communicatie met een correct taalgebruik
 Is een People manager en heeft leiderschapscapaciteiten.
 Beschikt over een natuurlijk gezag en kan kordaat, doch respectvol optreden.

Functieomschrijving
 De regulator woont diverse briefings bij : briefing mobiele signaalgevers, briefing motards,
briefing ploegleiders, briefing pers, ....
 Is de rechterhand van de koersdirecteur.
 Is vanuit zijn positie contactpersoon tussen de organisatie (koersdirecteur en
veiligheidscoördinator) en de wedstrijdjury en politiediensten.
 Laat zich niet in met het sportieve wedstrijdverloop, focust zich op veiligheid en verkeersflow
achteraan het peloton, oa bij way out/way in, moeilijke doortochten, valpartijen achteraan het
peloton.
 De regulator werkt ondersteunend naar alle belanghebbenden toe.

