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Reglement i.v.m. het dragen van de kampioenentrui tijdens nationale wedstrijden 

 

- De regels i.v.m. internationale wedstrijden worden toegepast. 

o Een renner kan enkel de kampioentrui dragen als hij kampioen is van de categorie 

waarin hij deelneemt. D.w.z. dat de kampioen van de categorie 15-16 die overgaat 

naar de junior categorie zijn/haar kampioenentrui niet mag dragen.  Ook de 

kampioen van de junior categorie die overgaat naar de elitecategorie  mag zijn/haar 

kampioenentrui niet dragen. 

 

- Gecombineerde categorieën : 

o  gecombineerde categorieën junior –elite  :  

▪ De kampioen  in de elite categorie draagt de kampioenentrui of 

kampioenenmouw 

▪  De kampioen in de junior categorie draagt de kampioenentrui , of -mouw 

indien de kampioen van de elite categorie niet deelneemt. Neemt de 

kampioen van de elites wel deel , dan draagt de kampioen van de junioren 

de kampioenenmouw. 

o Gecombineerde categorie challenge 

▪ De oudste categorie draagt de witte kampioentrui  of een tri colore mouw 

indien meerdere kampioenen uit de challenge categorie aan dezelfde 

wedstrijd deelnemen.  

o  Gecombineerde categorie Challenge – elite 

▪ Zowel de kampioen van de challenge als die van de championship categorie 

dragen hun kampioenentrui, rekening houdend met de  hierboven 

beschreven reglementen . 

- Zolang er geen verwarring mogelijk is mogen renners in de challenge hun kampioenentrui 

dragen in een hogere leeftijdscategorie  : 

o Voorbeeld 1 : de kampioen in de categorie boys 13 jaar van 2019, mag tot aan het 

volgende kampioenschap de kampioenentrui dragen.  

o Voorbeeld 2 : de kampioen in de categorie boys 14 jaar van 2019 kan in 2020 enkel 

de kampioenentrui dragen als de kampioen van de categorie boys 15/16 van 2019 

niet deelneemt, een tricolore mouw is echter wel toegelaten. 

 

- De kampioenentui mag steeds  vervangen worden door een tricolore mouw. 

 

- Op internationale wedstrijden mogen enkel de kampioenen van de junior en elite categorie 

hun kampioenentrui of tri colore mouw dragen,  onder de door de UCI bepaalde 

voorwaarden. 

 

 

 

 

 


