




• Kennis van de afmetingen van de fiets is noodzakelijk en 
behoort tot de basiskennis van de commissarissen. 

• De UCI-reglementen zijn beschikbaar op www.uci.org in Deel 
1, Algemene organisatie van de wielersport onder 1.3.

• Deze presentatie omschrijft de werking van het nieuwe 
bikefitting laser meettoestel. 

• Het belangrijkste doel van het meettoestel is om snel en 
efficiënt de verschillende afstanden te controleren ten 
opzichte van de loodlijn die door het middelpunt van de 
trapas loopt.





• Het toestel dient waterpas geïnstalleerd te worden. Het niveau kan 
ingesteld worden aan de voeten van het toestel.

ingebouwde waterpas controle met waterpas



• Achterwiel in de uitsparing 
te plaatsen. Uitsparing te 
verplaatsen ifv hoogte. 
Wiel mag niet zweven!  



Plaats de horizontale lazerstraal op het middelpunt van de trapas en druk op 

“zero BB” 



Plaats een zwarte achtergrond langs het zadel en druk op “S” van zodra de lazerstraal
volledig zichtbaar is. 



Art. 1.03.13

• De punt van het zadel moet zich minimaal 5 cm achter de loodlijn, 
die passeert door de as van de trapas, bevinden. De punt van het 
zadel mag naar voren worden geplaatst tot aan de loodlijn van de 
trapas,  voor zover dit nodig zou blijken in het kader van een 
uitzondering.

• Het zadel in horizontale positie. (afwijking van 9° toegestaan)

• Deze regel is niet van toepassing voor piste-disciplines : 
200mt,vliegende ronde, sprint, team sprint, keirin, 500 meter of 1 
kilometer. 



• De minimum en maximum lengte van het zadel is 24-30 cm. (art. 1.3.014)

• Het zadel in horizontale positie. (afwijking van 9° toegestaan)

• Te meten met hulpstuk



Plaats het hulpstuk op het verlengstuk. Van zodra de 
Lazerstraal verticaal volledig zichtbaar is druk je op E 
of E for >190.



Plaats de punt van de meter in het midden van het armkussen met de digitale
gradenboog naar u toe gericht. Als u de meter waterpas kunt houden (hoek van 0
graden op de digitale gradenboog), is de verlenging conform. Als de meter niet
waterpas kan worden gehouden (hoek van meer dan 2 graden), dan komen de
verlengingen meer dan 10 cm uit het midden van de armkussens en zijn ze niet
conform.



Meet de hoek van de armsteun met behulp van de digitale 
gradenboog (H) door deze van de tijdritstuur hoekmeter te 
verwijderen en op de armsteun te plaatsen. Als de hoek meer dan 30 
graden is, voldoen de armsteunen niet. 



• 1.3.023 Het opzetstuk zal uitgerust zijn met handgrepen
(contactpunt voor de handen). Deze mogen geplaatst zijn op het
horizontale stuk of op het schuine verticale gedeelte. De
handgrepen mogen uitsluitend gebruikt worden als contactpunt
voor de handen.

• Het meetpunt is altijd het uiteinde van de hendel. (Niet het
middelpunt van de as zoals vroeger).



Bovendien moeten alle vaste verlengings- en elleboogsteunen voldoen aan het 
volgende:
• Onderarmsteunen moeten uit twee delen bestaan (één deel voor elke arm) en 

zijn alleen toegestaan als verlengende steunstukken zijn toegevoegd;
• De maximale breedte van elke onderarmsteun is 12,5 cm;
• De maximale lengte van elke onderarmsteun is 12,5 cm;
• De minimale lengte van elke onderarmsteun in 6 cm;
• De maximale hoogte van elke onderarmsteun is 8,5 cm;
• De maximale helling van elke onderarmsteun (gemeten op het steunvlak van 

de arm) is 30 graden; 
• De maximale afmeting van de doorsnede van elke verlengend steunstuk is 5

cm;
• Indien beide secties van het vaste tijdritverlengstuk van het stuur worden 

samengevoegd, wordt de maximale afmeting van de dwarsdoorsnede 
toegestaan tot 1,5 maal de waarde op de horizontale as, 80 mm ;



• De maximumafmeting van de dwarsdoorsnede van elk bevestigingsaccessoire 
is 80 mm; 

• Voor geïntegreerde apparatuur is een gelijkbenige compensatiedriehoek met 
40 mm op de zijde toegestaan bij de verbinding tussen elk uitsteeksel en het 
bevestigingsaccessoire. 

• Twee gelijkbenige compensatiedriehoeken van 40 mm op de zijde zijn 
toegestaan aan de verbindingen tussen de steel en de basisbalk; 

• De maximumafmeting van de dwarsdoorsnede van de basisbalk is 80 mm; 

• De minimumafmeting van de dwarsdoorsnede van alle vorkaccessoires is 10 
mm; 

• De maximumafmeting van de dwarsdoorsnede van de stuurpen is 80 mm;







De verlengstukken inclusief alle accessoires (hendels, alle gemonteerde accessoires) moeten binnen de verticale 10cm vallen voor 
renners kleiner dan 1m80, 12 cm voor renners tussen 1m80 en 1m89 en 14 cm voor renners van 1m90 of groter gemeten vanaf het 
niveau aangegeven door het steunpunt voor de handen. Alle mobiele onderdelen moeten in hun meest verticale positie geplaatst 
worden en dit binnen hun verplaatsingsveld.

Tijdens de controle moeten de hendels gedraaid worden tot de hoogste positie om de +10/+12/+14 cm te meten.
Desgevallend moeten de hendels ook naar de laagste positie gedraaid worden om de -10/-12/-14 cm te meten. Het meten van de
hoogste en laagste positie gebeurt op de voorste helft van het verlengstuk.



De afstand tussen de loodlijnen, die door de trapas en de as van het achterwiel 
lopen moet minstens 35 cm bedragen en maximaal 50 cm. (art. 1.3.016)



De afstand tussen de loodlijnen, die door de trapas en de as van het voorwiel 
lopen moet minstens 54 cm bedragen en maximaal 65 cm. (art. 1.3.016)



• De diameter van de wielen mag maximaal 70 cm en minimaal 55 
cm zijn, inclusief band/tube. (art. 1.3.018)



Sommige fietsbuizen sluiten zich rond het achterwiel zodat ze
een scherm/bescherming vormen. Deze vorm van 
“stroomlijning” is niet toegestaan. 



Indien een kredietkaart tussen het wiel en de buis kan worden
geschoven is het wiel in een toegelaten positie. 



• Het middelpunt van de trapas moet tussen 24-30 cm van de grond 
verwijderd zijn. 



Elke renner mag slechts één (1) uitzondering hebben. Ofwel
overschrijdt het uiteinde van het stuur de 75 cm (max. 80 cm) ofwel
bevindt het zadelpunt zich op minder dan 5 cm van de loodlijn door de
trapas. Het zadelpunt mag zich nooit op minder dan 0 cm van de
loodlijn bevinden (dus voorbij de loodlijn).

Voor de renners met een lengte tussen de 180 cm en 189,9 cm, kan de
horizontale afstand tussen de verticale loodlijn die door de trapas gaat
en het uiteinde van het steunstuk, alle toebehoren inbegrepen,
verlengd worden tot 83 cm.

Voor de renners die 190 cm of groter zijn, kan die afstand verlengd
worden tot 85 cm.

SLECHTS 1 UITZONDERING TOEGESTAAN !





• Een renner die gebruik maakt van een renners grootte categorie 
uitzondering, moet de commissarissen op de hoogte brengen op 
het moment van de fietscontrole. Voor alle duidelijkheid, de 
standaard bovengenoemde afmetingen zal door de 
commissarissen worden toegepast indien de grootte van de 
renner niet door de renner is meegedeeld.

• Het is gebruikelijk dat voor de start van een tijdrit een
“precompetitiecontrole” gebeurt (max. twee uur voor de start).
Deze controle stopt 15 minuten voor de start van de eerste
renner.



1.3.023 B Tijdritten

Ook voor de tijdritten van de nationale kalender dienen renners die

wensen gebruik te maken van een vrijstelling van de renners grootte

categorie, conform art. 1.3.023 van het UCI reglement, een

aanvraagformulier voor een attest voor de lichaamslengte in te dienen.

Dit formulier is beschikbaar op de UCI website en zij dienen eveneens

voor aanvang van de tijdrit voor te komen op de gepubliceerde UCI

lijst. Voor alle duidelijkheid, indien de renner niet voorkomt op

bovenvermelde lijst zal door de commissarissen de standaardafmeting

worden toegepast.

Formulier: zie slide hierna



Link: Equipement UCI

https://www.uci.org/equipment/bh2JJzw1eB0n876rX2iB1


• Het UCI grootte categorie label is het bewijs dat de 
desbetreffende fiets voldoet aan artikel 1.3.023.

• Verplicht voor alle UCI licentiehouders

• Verplicht voor weg en piste (tijdritten, achtervolging, 500m, 
1 km)

• Verplicht op het frame te plaatsen

• Volledige info kan je hier nalezen

• De logo’s zijn hier te downloaden

UCI_HEIGHT_CATEGORY_LABELS_-_Visual_Guidelines.pdf (ctfassets.net
https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/102VCTKp5nq1RHTrmj0JXU/bcd4a31d4aea027df34fac47e2c30574/2023_UCI_HEIGHT_CATEGORIES_LABELS_1_2_3.pdf


• Art.1.3.024bis :

➢ Niet in frame geïntegreerd

➢ Enkel op diagonale of zadelbuis (binnenzijde frame)

➢ Dia : min 4, max 10 cm

➢ Inhoud : min 400-max 800ml



Voor weg- en pistedisciplines mogen de afmetingen van de helm (inclusief   
accessoires) niet groter zijn dan de hieronder vermelde afmetingen:

• Lengte (L) kan kleiner of gelijk zijn aan 450 mm ;

• De breedte (B) kan kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 300 mm; 

• De hoogte (H) kan kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 210 mm.
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