Ter herinnering van de bij de UCI geregistreerde teams, hieronder de reglementering inzake de
aanwerving van renners stagiairs.

ALGEMENE REGELGEVING OPGELEGD DOOR BELGIAN CYCLING
Belgische renners kunnen alleen stagiair worden mits schriftelijke toelating van de ploeg van aansluiting
en van Belgian Cycling.
UCI-wedstrijden ME 1.2/2.2 + nationale interclubs 1.12/1.13 en 2.12/2.13 : Wanneer zowel de ploeg van
aansluiting als de stageploeg aan de start staan van dezelfde wedstrijd, moet de stagiair deel uitmaken
van de stageploeg. Indien de renner niet door zijn stageploeg geselecteerd is, neemt hij niet deel aan de
wedstrijd.
Wanneer de stageploeg niet aan een wedstrijd deelneemt, mag de stagiair deel uitmaken van zijn ploeg
van aansluiting, mits schriftelijke toelating van zijn stageploeg.
Individuele 1.12/1.13-wedstrijden: De stagiairs mogen hieraan ENKEL deelnemen in de kleuren van de
club van aansluiting.
Wedstrijden Elite Individueel: De stagiair moet deelnemen met de kledij van zijn stageploeg.
Stagiairs Elites z/c of Elites m/c die lid zijn van een continentaal team of Beloften moeten zowiezo
deelnemen aan wedstrijden waarvoor zij ambtshalve geselecteerd zijn (o.a. P.K.’s en B.K.’s) en dit met
de trui van hun club van aansluiting.
Stagiairs die gepreselecteerd zijn als lid van de nationale ploeg moeten het programma van de
nationale ploeg, opgesteld door de Sporttechnische Commissie, volgen.

UCI-REGLEMENTEN
2.15.110 Bis

Bovendien, voor de periode gaande van 1 augustus* tot 31 december, mag elk UCI World
Team in zijn ploeg drie stagiair renners elite of beneden 23 jaar aannemen onder de
volgende voorwaarden:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Indien het een eliterenner betreft zal deze nog geen deel hebben uitgemaakt van een
UCI WorldTeam of een continentaal profteam ;
Het UCI WorldTeam moet de identiteit van de renners aan de UCI mededelen voor 1
augustus;
Het UCI WorldTeam moet de toelating verkrijgen van de nationale federatie van de
nationaliteit van de renner en, desgevallend, van de nationale federatie van de
continentale ploeg in dewelke hij geregistreerd is;
Deze renners mogen zich tijdens deze periode slechts met een enkel UCI
WorldTeam verbinden;
Deze renners mogen enkel deelnemen aan wedstrijden van de continentale circuits
UCI.
De renners in kwestie mogen verder deelnemen aan wedstrijden in hun clubploeg of
desgevallend binnen hun continentale UCI-ploeg.

Voor het overige is de relatie tussen deze renners en het UCI WorldTeam met wederzijds
goedvinden tussen de partijen geregeld.
* Na het voorleggen van een bewijs van deelname aan een rittenwedstijd die start in juli en eindigt in
augustus, kan de registratie van deze renners al in juli, dit ten vroegste op de dag vóór de eerste
dag van de desbetreffende wedstrijd.

2.16.033

In de periode gelegen tussen 1 augustus* en 31 december, mag iedere continentale
profploeg 3 stagiair eliterenners of renners van minder dan 23 jaar in haar ploeg
opnemen, onder volgende voorwaarden :
1. Indien het een Eliterenner betreft mag deze nog niet tot een continentale profploeg of
een UCI WorldTeam behoord hebben.
2. Voor 28 juli moet de continentale profploeg de identiteit van de renners meedelen aan
de UCI.
3. de continentale profploeg moet de toelating van de nationale federatie hebben
bekomen en, desgevallend, van de nationale federatie van de continentale ploeg bij
dewelke de renner geregistreerd is;
4. deze renners mogen zich tijdens deze periode slechts binden tot een enkel
continentaal profteam;
5. deze renners mogen niet deelnemen aan een wedstrijd van de UCI WorldTour;
6. De renners in kwestie mogen verder deelnemen aan wedstrijden in hun clubploeg of
desgevallend binnen hun continentale UCI-ploeg.
* Na het voorleggen van een bewijs van deelname aan een rittenwedstijd die start in juli en eindigt in
augustus, kan de registratie van deze renners al in juli, dit ten vroegste op de dag vóór de eerste
dag van de desbetreffende wedstrijd.

Voor het overige is de relatie tussen deze renners en de continentale profploeg
onderhands geregeld tussen de partijen.
2.17.008

In de periode tussen 1 augustus* en 31 december mag elke continentale ploeg of
vrouwenploeg 2 renners stagiairs verwelkomen beneden 23 jaar, onder de volgende
voorwaarden :
−
−
−
−

De renner mag nog niet behoord hebben tot een UCI wegteam ;
De continentale ploeg of vrouwenploeg moet de identiteit van de renners aan de
UCI meedelen voor 1 augustus ;
Deze renners moeten voorafgaandelijk de toelating hebben verkregen van de
nationale federatie en mogen zich gedurende deze periode slechts binden aan een
enkel UCI-team ;
Mits toelating van zijn nieuwe ploeg mag een stagiair verder aan wedstrijden
deelnemen bij zijn clubteam.

* Na het voorleggen van een bewijs van deelname aan een rittenwedstijd die start in juli en eindigt in
augustus, kan de registratie van deze renners al in juli, dit ten vroegste op de dag vóór de eerste
dag van de desbetreffende wedstrijd.

