
 

2.12.007 Barema van wedstrijdfeiten betreffende wegwedstrijden 

  Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 

 Spelen en 
kampioenschappen 
Olympische Spelen 
Wereldkampioenschappen 
Elite 
 
Wedstrijden Heren Elite 
UCI WorldTour 
 
 
 
 

Spelen en 
Kampioenschappen 
Wereldkampioenschappen 
U23 en juniores 
Continentale 
Kampioenschappen 
Continentale Spelen 
 
Wedstrijden Heren Elite 
UCI ProSeries 
Klasse 1 
 
Wedstrijden Dames Elite 
UCI Women’s WorldTour 
UCI ProSeries 
 
 

Paracyclisme: 
Paralympische Spelen 
Wereldkampioenschappen 
Wereldbekers 

Wedstrijden Heren Elite 
Klasse 2 
BK Elite UCI Teams  
 
Wedstrijden Dames Elite 
Klasse 1 en 2 
 
Wedstrijden U23 
Nationscup UCI 
Andere wedstrijden 
 
Andere wedstrijden 
Nationscup Junioren UCI 
Wedstrijden juniores 
Nationale Wedstrijden 
Andere wedstrijden 
 

Paracyclisme: 
Andere wedstrijden 

BK Dames Elite 
BK U23/EzC 
El. Ind. 
U23 RS 
.13 IC1 & 2 
.12 IC1 & 2 
 

BK .14 
BK .16 
BK .17 
IC .14 
IC .15 
IC .17 

1 Vertrek-, aankomst- en protocolprocedures 

1.1 Vertrek zonder 
handtekeningcontrole, niet 
respecteren van de volgorde of 
het uurschema van de 
handtekeningcontrole of de 
ploegenpresentatie. 

Renner: 500 CHF boete per 
betrokken renner en een 
vermindering met 20 punten 
in de UCI-klassementen 
 
Sportdirecteur: 500 CHF 
boete (zonder rekening te 
houden met het aantal 
betrokken renners) 

Renner: 200 CHF boete per 
betrokken renner en een 
vermindering met 5 punten 
in de UCI-klassementen 
 
Sportdirecteur: 200 CHF 
boete (zonder rekening te 
houden met het aantal 
betrokken renners) 

Renner: 50 CHF boete per 
betrokken renner en een 
vermindering met 2 punten 
in de UCI-klassementen 
 
Sportdirecteur: 50 CHF 
boete (zonder rekening te 
houden met het aantal 
betrokken renners) 

Renner: 20 EUR boete per 
betrokken renner  
 
Sportdirecteur: 20 EUR 
boete (zonder rekening te 
houden met het aantal 
betrokken renners) 

Renner: 15 EUR boete per 
betrokken renner 
 
Sportdirecteur: 15 EUR 
boete (zonder rekening te 
houden met het aantal 
betrokken renners) 

 Naast de bovenstaande bepalingen kan het college van commissarissen in ernstige gevallen wanneer de inbreuken herhaald worden of verergeren, de renner 
uit de wedstrijd zetten of diskwalificeren, wanneer deze hieruit voordeel haalt. 

1.2 [sanctie geschrapt op 1.07.19]      



 
 

  

1.3 Het niet-deelnemen aan de 
huldigingsplechtigheid (met 
inbegrip van de persconferentie, 
enz.) of het niet-respecteren van 
de 10-minuten deadline na de 
aankomst van de laatste renner 

Renner: 1.000 CHF boete en 
verbeurdverklaring van de 
gewonnen prijzen en punten 
behaald in de UCI-
klassement van deze 
wedstrijd of rit 
 
Sportdirecteur: 1.000 CHF 

boete (zonder rekening te 
houden met het aantal 
betrokken renners) 

Renner: 500 CHF boete en 
verbeurdverklaring van de 
gewonnen prijzen en punten 
behaald in de UCI-
klassement van deze 
wedstrijd of rit 
 
Sportdirecteur: 500 CHF 

boete (zonder rekening te 
houden met het aantal 
betrokken renners) 

Renner:  200 CHF boete en 
verbeurdverklaring van de 
gewonnen prijzen en punten 
behaald in de UCI-
klassement van deze 
wedstrijd of rit 
 
Sportdirecteur:  200 CHF 

boete (zonder rekening te 
houden met het aantal 
betrokken renners) 

Renner:  80 EUR boete en 
verbeurdverklaring van de 
gewonnen prijzen van deze 
wedstrijd of rit 
 
Sportdirecteur:  80 EUR 
boete (zonder rekening te 
houden met het aantal 

betrokken renners) 

Renner:  50 EUR boete en 
verbeurdverklaring van de 
gewonnen prijzen van deze 
wedstrijd of rit 
 
Sportdirecteur:  50 EUR 
boete (zonder rekening te 
houden met het aantal 

betrokken renners) 

1.4 Niet reglementaire wedstrijdkledij 
tijdens protocollaire 
verplichtingen. 

Renner:500 CHF boete per 
betrokken renner 
 
Sportdirecteur: 500 CHF 
boete (zonder rekening te 
houden met het aantal 
betrokken renners) 

Renner:200 CHF boete per 
betrokken renner 
 
Sportdirecteur: 200 CHF 
boete (zonder rekening te 
houden met het aantal 
betrokken renners) 

Renner: 100 CHF boete per 
betrokken renner 
 
Sportdirecteur: 100 CHF 
boete (zonder rekening te 
houden met het aantal 
betrokken renners) 

Renner: 40 EUR boete per 
betrokken renner 
 
Sportdirecteur: 40 EUR boete 
(zonder rekening te houden 
met het aantal betrokken 
renners) 

Renner: 25 EUR boete per 
betrokken renner 
 
Sportdirecteur: 25 EUR boete 
(zonder rekening te houden 
met het aantal betrokken 
renners) 

1.5 Het overschrijden van de 
aankomstlijn door een renner 
die opgegeven heeft of die uit 
koers werd gezet maar die zijn 
rugnummer of kaderplaatje nog 
draagt 

Renner: 1.000 CHF boete Renner: 500 CHF boete Renner:  200 CHF boete Renner: 80 EUR boete Renner: 50 EUR boete 

1.6 Het terug overschrijden van de 
aankomstlijn in de richting van 
de wedstrijd door een renner die 
zijn rugnummer of kaderplaatje 

nog draagt 

Renner: 200 CHF boete Renner: 100 CHF boete Renner: 50 CHF boete Renner: 20 EUR boete Renner: 15 EUR boete 

2.   Materiaal en innovaties 

2.1  Zich aanbieden aan de start van 
een wedstrijd of een rit met een 
fiets die  niet-conform  is aan 
het regelement 

Renner: start geweigerd Renner: start geweigerd Renner: start geweigerd Renner: start geweigerd Renner: start geweigerd 

2.2. Gebruik maken van een fiets die 
niet conform is aan het 
reglement 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ploeg: 1.000 CHF boete  
 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ploeg: 500 CHF boete  

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ploeg: 200 CHF boete  

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ploeg/club: 80 EUR boete 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ploeg/club: 50 EUR boete 



 
2.3  Het gebruik of de aanwezigheid 

van een fiets die niet conform is 
aan artikel 1.3.010 (cfr. art. 
12.4.003) 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ploeg: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ploeg: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ploeg: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ploeg/club: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ploeg/club: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 

2.4 Een renner die gebruik maakt van 
een niet-toegelaten 
communicatiemiddel op afstand 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

Sportdirecteur: uitsluiting 
 
Volgwagens van de ploeg: 
uitsluiting 
 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

Sportdirecteur: uitsluiting 
 
Volgwagens van de ploeg: 
uitsluiting 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

Sportdirecteur: uitsluiting 
 
Volgwagens van de ploeg: 
uitsluiting 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

Sportdirecteur: uitsluiting 
 
Volgwagens van de ploeg: 
uitsluiting 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

Sportdirecteur: uitsluiting 
 
Volgwagens van de ploeg: 
uitsluiting 

2.5 Gebruik maken van een 
technische nieuwigheid, van 
innovatief  materiaal of 
kledinguitrusting dat nog niet 
werd aanvaard door de UCI 
tijdens de wedstrijd 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

2.6 Ontduiken, weigeren of 
belemmeren van een 
materiaalcontrole 

 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ander lid van de ploeg: 
Uitsluiting 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ander lid van de ploeg: 
Uitsluiting 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ander lid van de ploeg: 
Uitsluiting 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ander lid van de ploeg: 
Uitsluiting 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ander lid van de ploeg: 
Uitsluiting 

2.7 Gebruik van verboden aan boord 
technologie 

 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ander lid van de ploeg: 
Uitsluiting 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ander lid van de ploeg: 
Uitsluiting 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ander lid van de ploeg: 
Uitsluiting 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ander lid van de ploeg: 
Uitsluiting 

Renner: Uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
Ander lid van de ploeg: 
Uitsluiting 

3. Kledijuitrusting en identificatie van de renners 

3.1 Het niet-dragen van de leiderstrui 
of –pak of het niet dragen van 
een herkenningsteken 

Renner: 500 CHF boete en 
start geweigerd, uitsluiting of 
diskwalificatie 

Renner: 200 CHF boete en 
start geweigerd, uitsluiting of 
diskwalificatie 

Renner: 50 CHF boete en 
start geweigerd, uitsluiting of 
diskwalificatie 

Renner: 20 EUR boete en 
start geweigerd, uitsluiting of 
diskwalificatie 

Renner: 15 EUR boete en 
start geweigerd, uitsluiting of 
diskwalificatie 

3.2 Het gebruiken van niet-conforme 
kledijuitrusting 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

3.3 Renner aan de start zonder 
verplichte helm 

Renner: start geweigerd Renner: start geweigerd Renner: start geweigerd Renner: start geweigerd Renner: start geweigerd 

3.4 Renner die de verplichte helm 

afneemt tijdens de  wedstrijd 

Renner: 200 CHF boete en 

uitsluiting of diskwalificatie 
 

Renner: 100 CHF boete en 

uitsluiting of diskwalificatie 

Renner: 50 CHF boete en 

uitsluiting of diskwalificatie 

Renner: 20 EUR boete en 

uitsluiting of diskwalificatie 

Renner: 15 EUR boete en 

uitsluiting of diskwalificatie 



 

  

3.5  Identificatie renners      

3.5.1 Identificatienummer 
gereproduceerd op een ander 
medium dan deze aangeboden 
door de organisator 

Renner: start geweigerd Renner: start geweigerd Renner: start geweigerd Renner: start geweigerd Renner: start geweigerd 

3.5.2 Identificatienummer 
(Rugnummer of kaderplaat) niet 
geplaatst, niet zichtbaar, 
aangepast, slecht geplaatst of 
niet herkenbaar 

Renner: 200 tot 1.000 CHF 
boete*  
 
Sportdirecteur: 100 tot 500 
CHF boete* per betrokken 

renner  
 

Renner: 100 tot 500 CHF 
boete*  
 
Sportdirecteur: 50 tot 200 
CHF boete* per betrokken 

renner 

Renner:  
1e inbreuk: 50 CHF boete 
2e inbreuk: 100 CHF boete 
3e inbreuk: 200 CHF boete 
  

Sportdirecteur: 50 CHF boete 
per betrokken renner 

Renner:  
1e inbreuk: 20 EUR boete 
2e inbreuk: 40 EUR boete 
3e inbreuk: 80 EUR boete 
  

Sportdirecteur: 20 EUR boete 
per betrokken renner 

Renner:  
1e inbreuk: 15 EUR boete 
2e inbreuk: 25 EUR boete 
3e inbreuk: 50 EUR boete 
  

Sportdirecteur: 15 EUR boete 
per betrokken renner 

3.5.3 Verwijdering, weigering of 
belemmering van de installatie 
of verwijdering van een tijd- of 
transponders 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting of diskwalificatie. 
 
Andere leden van de ploeg: 
uitsluiting 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting of diskwalificatie. 
 
Andere leden van de ploeg: 
uitsluiting 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting of diskwalificatie. 
 
Andere leden van de ploeg: 
uitsluiting 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting of diskwalificatie. 
 
Andere leden van de ploeg: 
uitsluiting 

Renner: start geweigerd, 
uitsluiting of diskwalificatie. 
 
Andere leden van de ploeg: 
uitsluiting 

3.6 Het niet-teruggeven na opgave 
van het rugnummer aan een 
commissaris of aan de 
bezemwagen  of het niet 
informeren van een commissaris 
of van de bezemwagen na 
opgave 

Renner: 200 CHF boete  
 
Sportdirecteur: 200 CHF 
boete per betrokken renner 

Renner: 100 CHF boete  
 
Sportdirecteur: 100 CHF 
boete per betrokken renner 

Renner: 50 CHF boete  
 
Sportdirecteur: 50 CHF boete 
per betrokken renner 

Renner:20 EUR boete  
 
Sportdirecteur: 20 EUR boete 
per betrokken renner 

Renner: 15 EUR boete  
 
Sportdirecteur: 15 EUR boete 
per betrokken renner 

3.7 Het nemen of teruggeven van 
een kledingstuk op een 
onregelmatige wijze 

Renner: 200 CHF 
 
Sportdirecteur: 500 CHF 

Renner: 100 CHF 
 
Sportdirecteur: 200 CHF 

Renner: 50 CHF 
 
Sportdirecteur: 100 CHF 

Renner: 20 EUR 
 
Sportdirecteur: 40 EUR 

Renner: 15 EUR 
 
Sportdirecteur: 25 EUR 

3.8 Niet-reglementaire regenjas 
(uitzicht verschillend van de 
normale ploegtrui of niet-
transparant) of de naam van de 
ploeg niet vermeld op de 
regenjas 

Renner: 500 CHF boete per 
betrokken renner 
 
Ploeg: 500 CHF boete 
(zonder rekening te houden 
met het aantal betrokken 
renners) 

Renner: 200 CHF boete per 
betrokken renner 
 
Ploeg: 200 CHF boete 
(zonder rekening te houden 
met het aantal betrokken 
renners) 

Renner: waarschuwing 
 
Ploeg: waarschuwing 

Renner: waarschuwing 
 
Ploeg: waarschuwing 

Renner: waarschuwing 
 
Ploeg: waarschuwing 

3.9 Kledinguitrusting (trui, broek, 
regenvest) verschillend van de ene 
renner van een ploeg met een andere 
renner van dezelfde ploeg 

Renner: 500 CHF boete per 
betrokken renner 
 
Ploeg: 500 CHF boete 
(zonder rekening te houden 
met het aantal betrokken 
renners) 

 

Renner: 200 CHF boete per 
betrokken renner 
 
Ploeg: 200 CHF boete 
(zonder rekening te houden 
met het aantal betrokken 
renners) 

Renner: waarschuwing 
 
Ploeg: waarschuwing 

Renner: waarschuwing 
 
Ploeg: waarschuwing 

Renner: waarschuwing 
 
Ploeg: waarschuwing 



 

  

4. Onregelmatige hulp, reparaties en bevoorradingen  

4.1 Onregelmatige hulp aan een renner van een andere ploeg 

Eendagswedstrijden 
 

Renner: 500 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie voor de 
betrokken renners 
 

Renner: 200 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie voor de 
betrokken renners 

Renner: 100 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie voor de 
betrokken renners 

Renner: 40 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie voor de 
betrokken renners 

Renner: 25 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie voor de 
betrokken renners 

Rittenwedstrijden Renner: 500 CHF boete en 
tussen 2 en 10 minuten 
straftijd* per inbreuk 
 
Andere vergunninghouder: 
500 CHF boete 

Renner: 200 CHF boete en 
tussen 2 en 10 minuten 
straftijd* per inbreuk 
 
Andere vergunninghouder: 
200 CHF boete 

Renner:  
1e inbreuk: 50 CHF boete en 
2 minuten straftijd 
2e inbreuk: 100 CHF boete 
en 5 minuten straftijd 
3e inbreuk: 100 CHF boete 
en 10 minuten straftijd 
4e inbreuk: 100 CHF boete 
en uitsluiting uit de wedstrijd 
  
Andere vergunninghouder: 
100 CHF boete 

Renner:  
1e inbreuk: 20 EUR boete en 
2 minuten straftijd 
2e inbreuk: 40 EUR boete en 
5 minuten straftijd 
3e inbreuk: 40 EUR boete en 
10 minuten straftijd 
4e inbreuk: 40 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd 
  
Andere vergunninghouder: 
40 EUR boete 

Renner:  
1e inbreuk: 15 EUR boete en 
2 minuten straftijd 
2e inbreuk: 25 EUR boete en 
5 minuten straftijd 
3e inbreuk: 25 EUR boete en 
10 minuten straftijd 
4e inbreuk: 25 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd 
  
Andere vergunninghouder: 
25 EUR boete 

Naast de bovenstaande bepalingen kan het college van 
commissarissen in ernstige gevallen wanneer de inbreuken 
herhaald worden of verergeren, de betrokken renners uit de 
wedstrijd zetten of diskwalificeren en/of een andere 
vergunninghouder uitsluiten, wanneer deze hieruit voordeel 
halen. 

4.2 Aflossingen in de vlucht 

4.2.1 Tussen ploegmaten 

Eendagswedstrijden 
 

Renner: 500 CHF voor elke 
betrokken renner en  per 
inbreuk 
 

Renner: 200 CHF voor elke 
betrokken renner en  per 
inbreuk 

Renner: 100 CHF voor elke 
betrokken renner en  per 
inbreuk 

Renner: 40 EUR voor elke 
betrokken renner en  per 
inbreuk 

Renner: 25 EUR voor elke 
betrokken renner en  per 
inbreuk 

 Naast de bovenstaande bepalingen, kan het college van commissarissen, bij inbreuk in de finale van de wedstrijd, de betrokken renner(s) uit wedstrijd sluiten 
of diskwalificeren  

Rittenwedstrijden 
 

Renner: 500 CHF boete, 10 
seconden straftijd en, 
20%** aftrek van punten in 

het puntenklassement en in 
het bergklassement voor 
elke betrokken renner en  
per inbreuk 

Renner: 200 CHF boete, 10 
seconden straftijd en, 
20%** aftrek van punten in 

het puntenklassement en in 
het bergklassement voor 
elke betrokken renner en  
per inbreuk 

Renner: 100 CHF boete, 10 
seconden straftijd en, 
20%** aftrek van punten in 

het puntenklassement en in 
het bergklassement voor elke 
betrokken renner en  per 
inbreuk 

Renner: 40 EUR boete, 10 
seconden straftijd en, 
20%** aftrek van punten in 

het puntenklassement en in 
het bergklassement voor elke 
betrokken renner en  per 
inbreuk 

Renner: 25 EUR boete, 10 
seconden straftijd en, 
20%** aftrek van punten in 

het puntenklassement en in 
het bergklassement voor 
elke betrokken renner en  
per inbreuk 

 
 

Naast de bovenstaande bepalingen zal, in geval van een overtreding in de laatste kilometer van de etappe, de renner(s) extra worden gesanctioneerd 
Met een tijdsstraf van 20 seconden en een extra straf van 80%** in het puntenklassement en het bergklassement, en gedeclasseerd worden naar de laatste 
plaats van zijn/hun groep. 

4.2.2 Tussen niet-ploegmaten Renner: 500 CHF voor elke 
betrokken renner en  
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: 200 CHF voor elke 
betrokken renner en  
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: 100 CHF voor elke 
betrokken renner en  
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: 40 EUR voor elke 
betrokken renner en  
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: 25 EUR voor elke 
betrokken renner en  
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 



 
4.3  Afduwen op een wagen, een motor, een renner ; duwen tussen renners; duwen of herhaaldelijk duwen door één of meerdere toeschouwer(s) 

Eendagswedstrijden 
 

Renner(s): 200 CHF boete  
per inbreuk 

Renner(s): 100 CHF boete  
per inbreuk 

Renner(s): 50 CHF boete  
per inbreuk 

Renner(s): 20 EUR boete  
per inbreuk 

Renner(s): 15 EUR boete  
per inbreuk 

Rittenwedstrijden 
 

Renner(s): 200 CHF boete 
en, 20%** aftrek van 
punten in het 
puntenklassement en in het 
bergklassement et 10 
seconden straftijd per 
inbreuk 

Renner(s): 100 CHF boete 
en, 20%** aftrek van 
punten in het 
puntenklassement en in het 
bergklassement et 10 
seconden straftijd per 
inbreuk 

Renner(s): 50 CHF boete en, 
20%** aftrek van punten in 
het puntenklassement en in 
het bergklassement et 10 
seconden straftijd per 
inbreuk 

Renner(s): 20 EUR boete en, 
20%** aftrek van punten in 
het puntenklassement en in 
het bergklassement et 10 
seconden straftijd per 
inbreuk 

Renner(s): 15 EUR boete en, 
20%** aftrek van punten in 
het puntenklassement en in 
het bergklassement et 10 
seconden straftijd per 
inbreuk 

4.4  Niet-toegelaten onderlinge hulp tijdens een wedstrijd op omlopen of  bij aankomst op een omloop (renners die zich op verschillende kilometerafstanden bevinden) 

Eendagswedstrijden 
 

Renner: 500 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie voor de 
betrokken renners 

Renner: 200 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie voor de 
betrokken renners 

Renner: 100 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie voor de 
betrokken renners 

Renner: 40 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie voor de 
betrokken renners 

Renner: 25 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie voor de 
betrokken renners 

Rittenwedstrijden 
 
 

Renner: 500 CHF boete en 
diskwalificatie naar de 
laatste plaats van de rit voor 
de betrokken renners 

Renner: 200 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie voor de 
betrokken renners 

Renner: 100 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie voor de 
betrokken renners 

Renner: 40 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie voor de 
betrokken renners 

Renner: 25 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie voor de 
betrokken renners 

Naast de bovenstaande bepalingen kan het college van commissarissen in ernstige gevallen wanneer de inbreuken herhaald worden of verergeren, de 

renners uit de wedstrijd zetten of diskwalificeren, wanneer deze hieruit voordeel halen 

4.5 Renner die niet de ganse wedstrijd 
aflegt op eigen kracht, niet 
zonder andermans hulp 

 

Renner:500 CHF boete, een 
vermindering met 100 punten 
in de UCI-klassementen en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner:200 CHF boete, een 
vermindering met 50 punten 
in de UCI-klassementen en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner:100 CHF boete, een 
vermindering met 20 punten 
in de UCI-klassementen en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner:40 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner:25 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

4.6  Renner die zich vasthoudt aan zijn 
eigen teamvoertuig, of aan het 
voertuig van een ander team of 
aan een gemotoriseerd voertuig, 

of wordt 
geduwd/getrokken/vastgehouden 
door de passagier van een 
voertuig, of een mechanische 
interventie aan de fiets van de 
renner vanuit een voertuig in 
beweging 

Renner: 500 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie en een 
vermindering met 100 punten 

in de UCI-klassementen 
 
Bestuurder: 500 CHF boete 
en uitsluiting 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 200 CHF boete en 
uitsluiting 
 
Andere betrokken 
vergunninghouder: 500 CHF 
boete en uitsluiting 

Renner: 200 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie en een 
vermindering met 50 punten 

in de UCI-klassementen 
 
Bestuurder: 200 CHF boete 
en uitsluiting 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 200 CHF boete en 
uitsluiting 
 
Andere betrokken 
vergunninghouder: 200 CHF 
boete en uitsluiting 

Renner: 100 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie en een 
vermindering met 25 punten 

in de UCI-klassementen 
 
Bestuurder: 100 CHF boete 
en uitsluiting 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 100 CHF boete en 
uitsluiting 
 
Andere betrokken 
vergunninghouder: 100 CHF 
boete en uitsluiting 

Renner: 40 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie  
 

Bestuurder: 40 EUR boete 
en uitsluiting 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 40 EUR boete en 
uitsluiting 
 
Andere betrokken 
vergunninghouder: 40 EUR 
boete en uitsluiting 
 

Renner: 25 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie  
 

Bestuurder: 25 EUR boete 
en uitsluiting 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 25 EUR boete en 
uitsluiting 
 
Andere betrokken 
vergunninghouder: 25 EUR 
boete en uitsluiting 
 



 

  

 
Andere betrokken persoon: 
uitsluiting 
 
Voertuig: uitsluiting van het 
voertuig tot het einde van de 
wedstrijd zonder 
vervangmogelijkheid 

 
Andere betrokken persoon: 
uitsluiting 
 
Voertuig: uitsluiting van het 
voertuig tot het einde van 
de wedstrijd zonder 
vervangmogelijkheid 

 
Andere betrokken persoon: 
uitsluiting 
 
Voertuig: uitsluiting van het 
voertuig tot het einde van 
de wedstrijd zonder 
vervangmogelijkheid 

Andere betrokken persoon: 
uitsluiting 
 
Voertuig: uitsluiting van het 
voertuig tot het einde van 
de wedstrijd zonder 
vervangmogelijkheid 

Andere betrokken persoon: 
uitsluiting 
 
Voertuig: uitsluiting van het 
voertuig tot het einde van 
de wedstrijd zonder 
vervangmogelijkheid 

4.7  Beschutting zoeken achter een voertuig of voordeel halen uit de slipstream van een voertuig 

Eendagswedstrijden 

 

Renner: 200 CHF boete per 

inbreuk 
 
Bestuurder: 500 CHF boete 
per inbreuk 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 500 CHF boete per 
inbreuk 
 
 
 

Renner: 100 CHF boete per 

inbreuk 
 
Bestuurder: 200 CHF boete 
per inbreuk 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 200 CHF boete per 
inbreuk 
 

Renner:  

1e inbreuk: 50 CHF boete 
2e inbreuk: 100 CHF boete 
 
Bestuurder:  
1e inbreuk: waarschuwing 
2e inbreuk: 100 CHF boete 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig:  
1e inbreuk: waarschuwing 
2e inbreuk: 100 CHF boete 

Renner:  

1e inbreuk: 20 EUR boete 
2e inbreuk: 40 EUR boete 
 
Bestuurder:  
1e inbreuk: waarschuwing 
2e inbreuk: 40 EUR boete 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig:  
1e inbreuk: waarschuwing 
2e inbreuk: 40 EUR boete 

Renner:  

1e inbreuk: 15 EUR boete 
2e inbreuk: 25 EUR boete 
 
Bestuurder:  
1e inbreuk: waarschuwing 
2e inbreuk: 25 EUR boete 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig:  
1e inbreuk: waarschuwing 
2e inbreuk: 25 EUR boete 

Naast de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, bij herhaalde inbreuken of onder verergerde omstandigheden kan het College van Commissarissen 
de renner uitsluiten of diskwalificeren en/of de vergunninghouder uitsluiten 

Rittenwedstrijden Renner: 200 CHF boete, 20 
seconden tot 5 minuten 
straftijd en, 20%** aftrek 
van  
punten in het 
puntenklassement en in het 
bergklassement per inbreuk 

 
Bestuurder: 500 CHF boete 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 500 CHF boete per 
inbreuk 

Renner: 50 CHF boete, 20 
seconden tot 5 minuten 
straftijd en, 20%** aftrek 
van  
punten in het 
puntenklassement en in het 
bergklassement per inbreuk 

 
Bestuurder: 200 CHF boete 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 200 CHF boete per 
inbreuk 

Renner: 50 CHF boete, 20 
seconden tot 5 minuten 
straftijd en, 20%** aftrek 
van  
punten in het 
puntenklassement en in het 
bergklassement per inbreuk 

 
Bestuurder: 100 CHF boete 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 100 CHF boete per 
inbreuk 

Renner: 20 EUR boete, 20 
seconden tot 5 minuten 
straftijd en, 20%** aftrek 
van punten in het 
puntenklassement en in het 
bergklassement per inbreuk 
 

Bestuurder: 40 EUR boete 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 40 EUR boete per 
inbreuk 

Renner: 15 EUR boete, 20 
seconden tot 5 minuten 
straftijd en, 20%** aftrek 
van punten in het 
puntenklassement en in het 
bergklassement per inbreuk 
 

Bestuurder: 25 EUR boete 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 25 EUR boete per 
inbreuk 

Naast de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, bij herhaalde inbreuken of onder verergerde omstandigheden kan het College van Commissarissen 
de renner uitsluiten of diskwalificeren en/of de vergunninghouder uitsluiten 



 

  

4.8 Fietswissels buiten deze vanop de 
ploegwagen, neutrale of 
sluitingswagen of buiten de 
specifiek toegelaten zones. 

Renner: 500 CHF en 
uitsluiting of diskwalificatie 

Renner: 200 CHF en 
uitsluiting of diskwalificatie 

Renner: 100 CHF en 
uitsluiting of diskwalificatie 

Renner: 40 EUR en 
uitsluiting of diskwalificatie 

Renner: 25 EUR en 
uitsluiting of diskwalificatie 

4.9 Volger die uit een voertuig leunt 
of die materieel buiten het 
voertuig klaar houdt 

Bestuurder: 500 tot 1.000 
CHF boete* 
  
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 1.000 tot 2.000 CHF 

boete* 
 
Andere betrokken 
vergunninghouder: 500 tot 
1.000 CHF boete* 

Bestuurder: 200 tot 500 CHF 
boete* 
  
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 500 tot 1.000 CHF 

boete* 
 
Andere betrokken 
vergunninghouder: 200 tot 
500 CHF boete* 

Bestuurder: 200 CHF boete* 
  
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 
1e inbreuk: 200 CHF boete 

2e inbreuk: 500 CHF boete 
3e inbreuk: 500 CHF boete 
en uitsluiting 
 
Andere betrokken 
vergunninghouder:  
1e inbreuk: 100 CHF boete 
2e inbreuk: 200 CHF boete 
3e inbreuk: 500 CHF boete 
en uitsluiting 

Bestuurder: 80 EUR boete* 
  
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 
1e inbreuk: 80 EUR boete 

2e inbreuk: 200 EUR boete 
3e inbreuk: 200 EUR boete 
en uitsluiting 
 
Andere betrokken 
vergunninghouder:  
1e inbreuk: 40 EUR boete 
2e inbreuk: 80 EUR boete 
3e inbreuk: 200 EUR boete 
en uitsluiting 

Bestuurder: 50 EUR boete* 
  
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 
1e inbreuk: 50 EUR boete 

2e inbreuk: 125 EUR boete 
3e inbreuk: 125 EUR boete 
en uitsluiting 
 
Andere betrokken 
vergunninghouder:  
1e inbreuk: 25 EUR boete 
2e inbreuk: 50 EUR boete 
3e inbreuk: 125 EUR boete 
en uitsluiting 

Naast de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, bij 
herhaalde inbreuken of onder verergerde omstandigheden 
kan het College van Commissarissen een vergunninghouder 
uitsluiten 

4.10 Niet toegelaten bevoorrading 

4.10.1 Eéndagswedstrijden tijdens de 
eerste 30 km 

Renner: 200 CHF boete 
Andere vergunninghouder: 
1.000 CHF boete  

Renner: 200 CHF boete 
Andere vergunninghouder: 
1.000 CHF boete  

Renner: 50 CHF boete 
Andere vergunninghouder: 
150 CHF boete  

Renner: 20 EUR boete 
Andere vergunninghouder:  
60 EUR boete  

Renner: 15 EUR boete 
Andere vergunninghouder: 
40 EUR boete  

4.10.2 Eéndagswedstrijden in de 
laatste 20 km 

Renner: 1.000 CHF boete 
Andere vergunninghouder: 
1.000 CHF boete 

Renner: 200 CHF boete 
Andere vergunninghouder: 
1.000 CHF boete 

Renner: 50 CHF boete 
Andere vergunninghouder: 
150 CHF boete 

Renner: 20 EUR boete 
Andere vergunninghouder: 
60 EUR boete 

Renner: 15 EUR boete 
Andere vergunninghouder: 
40 EUR boete 

4.10.3 Rittenwedstrijden tijdens de 
eerste 30 km 

Renner: 200 CHF boete 
Andere vergunninghouder: 
1.000 CHF boete  

Renner: 200 CHF boete 
Andere vergunninghouder: 
1.000 CHF boete  

Renner: 50 CHF boete 
Andere vergunninghouder: 
150 CHF boete  

Renner: 20 EUR boete 
Andere vergunninghouder: 
60 EUR boete  

Renner: 15 EUR boete 
Andere vergunninghouder: 
40 EUR boete  

4.10.4 Rittenwedstrijden in de laatste 
20 km van de rit 
 

Renner: 200 CHF boete en 
20 seconden straftijd per 
inbreuk 
Andere vergunninghouder: 
1.000 CHF boete 

Renner: 200 CHF boete en 
20 seconden straftijd per 
inbreuk 
Andere vergunninghouder: 
1.000 CHF boete 

Renner: 50 CHF boete en 20 
seconden straftijd per 
inbreuk 
Andere vergunninghouder: 
150 CHF boete 

Renner: 20 EUR boete en 20 
seconden straftijd per 
inbreuk 
Andere vergunninghouder: 
60 EUR boete 

Renner: 15 EUR boete en 20 
seconden straftijd per 
inbreuk 
Andere vergunninghouder: 
40 EUR boete 

4.10.5 Rittenwedstrijden vanaf de 3e 
inbreuk (tijdens dezelfde wedstrijd)   

Renner: 1.000 CHF boete 
Andere vergunninghouder: 
1.000 CHF boete 

Renner: 1.000 CHF boete 
Andere vergunninghouder: 
1.000 CHF boete 

Renner: 150 CHF boete 
Andere vergunninghouder: 
150 CHF boete 

Renner: 60 EUR boete 
Andere vergunninghouder: 
60 EUR boete 

Renner: 40 EUR boete 
Andere vergunninghouder: 
40 EUR boete 

4.11 Onregelmatige bevoorrading 
(“bidon collé – klevende drinkbussen 
over korte afstand, bevoorrading 

buiten de voorziene zone, enz. …) 

Renner: 200 CHF boete per 
inbreuk 
Andere vergunninghouder: 

200 CHF boete per inbreuk 

Renner: 100 CHF boete per 
inbreuk 
Andere vergunninghouder: 

100 CHF boete per inbreuk 

Renner: 50 CHF boete per 
inbreuk 
Andere vergunninghouder: 

50 CHF boete per inbreuk 

Renner: 20 EUR boete per 
inbreuk 
Andere vergunninghouder: 

20 EUR boete per inbreuk 

Renner: 15 EUR boete per 
inbreuk 
Andere vergunninghouder: 

15 EUR boete per inbreuk 



 

  

5. Tussensprinten en eindsprint 

5.1 Afwijken van de gekozen baan en  hierdoor een andere renner hinderen of in gevaar brengen en een onregelmatige sprint (met inbegrip van aan de trui of het zadel trekken van een andere 
renner, intimidatie of  bedreiging, kopstoot, kniestoot, duwen met de schouder of de hand, enz. …) 

Eéndagswedstrijd Renner: 500 CHF boete en 
declassering naar de laatste 
plaats van zijn groep 

Renner: 200 CHF boete en 
declassering naar de laatste 
plaats van zijn groep 

Renner: 100 CHF boete en 
declassering naar de laatste 
plaats van zijn groep 

Renner: 40 EUR boete en 
declassering naar de laatste 
plaats van zijn groep 

Renner: 25 EUR boete en 
declassering naar de laatste 
plaats van zijn groep 

In aanvulling op de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen en / of in geval van herhaalde inbreuk en / of verzwarende omstandigheden of indien een 
overtreding een voordeel biedt, kan het college van commissarissen een renner elimineren of diskwalificeren. 

Rittenwedstrijden Renner: 500 CHF boete en 
25%** aftrek van  
punten in het 
puntenklassement en/of het 
bergklassement (1) en 
declassering naar de laatste 
plaats van zijn groep 
 

Renner: 200 CHF boete en 
25%** aftrek van  
punten in het 
puntenklassement en/of het 
bergklassement (1) en 
declassering naar de laatste 
plaats van zijn groep 
 
 
 
 

Renner: 1e inbreuk: 100 CHF 
boete en 25%** aftrek van  
punten in het 
puntenklassement en/of het 
bergklassement (1) en 
declassering naar de laatste 
plaats van zijn groep 
 
2e inbreuk: 100 CHF boete 
en 100%** aftrek van  
punten in het 
puntenklassement en/of het 

bergklassement (1) en 
declassering naar de laatste 
plaats van zijn groep 
 
3e inbreuk in dezelfde 
wedstrijd: 200 CHF boete en 
uitsluiting of diskwalificatie 

Renner: 1e inbreuk: 40 EUR 
boete en 25%** aftrek van  
punten in het 
puntenklassement en/of het 
bergklassement (1) en 
declassering naar de laatste 
plaats van zijn groep 
 
2e inbreuk: 40 EUR boete en 
100%** aftrek van  
punten in het 
puntenklassement en/of het 

bergklassement (1) en 
declassering naar de laatste 
plaats van zijn groep 
 
3e inbreuk in dezelfde 
wedstrijd: 80 EUR boete en 
uitsluiting of diskwalificatie 

Renner: 1e inbreuk: 25 EUR 
boete en 25%** aftrek van  
punten in het 
puntenklassement en/of het 
bergklassement (1) en 
declassering naar de laatste 
plaats van zijn groep 
 
2e inbreuk:  25 EUR boete 
en 100%** aftrek van  
punten in het 
puntenklassement en/of het 

bergklassement (1) en 
declassering naar de laatste 
plaats van zijn groep 
 
3e inbreuk in dezelfde 
wedstrijd: 50 EUR boete en 
uitsluiting of diskwalificatie 

Naast de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen 

en/of bij herhaalde inbreuken en/of onder verergerde 
omstandigheden en/of een inbreuk een voordeel biedt, kan 
het College van Commissarissen een boete opleggen tussen 
10 seconden en 1 minuut* of een vergunninghouder 
uitsluiten of diskwalificeren. 

(1) respectievelijk voor een overtreding tijdens een sprint die punten toekent aan het puntenklassement en / of tijdens een sprint die punten toekennen aan 
het bergklassement 

6. Verkeer van voertuigen (auto’s en motorfietsen) en renners in de wedstrijd 

6.1 Het hinderen door een renner of een voertuig zodat het tempo/de vaart van een andere renner of een ander voertuig wordt vertraagd of verhinderd  

Eéndagswedstrijden Renner: 500 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
Andere vergunninghouder: 
1000 CHF boete en 
uitsluiting 

Renner: 200 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
Andere vergunninghouder: 
500 CHF boete en uitsluiting 

Renner: 100 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
Andere vergunninghouder: 
200 CHF boete en uitsluiting 

Renner: 40 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
Andere vergunninghouder: 
80 EUR boete en uitsluiting 

Renner: 25 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
Andere vergunninghouder: 
50 EUR boete en uitsluiting 



 

  

Rittenwedstrijden Renner: 500 CHF boete, 10 
seconden tot 30 seconden 
straftijd en, 20% tot 100 
%** aftrek van punten in 
het puntenklassement en in 
het bergklassement per 
inbreuk 
 
Andere vergunninghouder: 
1.000 CHF boete per inbreuk 

Renner: 200 CHF boete, 10 
seconden tot 30 seconden 
straftijd en, 20% tot 100 
%** aftrek van punten in 
het puntenklassement en in 
het bergklassement per 
inbreuk 
 
Andere vergunninghouder: 
500 CHF boete  

Renner:  
1e inbreuk: 50 CHF boete, 10 
sec. straftijd en, 20%** 
aftrek van punten in het 
puntenklassement en het 
bergklassement 
2e inbreuk: 100 CHF boete 
en uitsluiting uit de wedstrijd 
of diskwalificatie 
 

Inbreuk tijdens de laatste 
km: 100 CHF boete, 30 sec. 
straftijd en, 50%** aftrek 
van punten in het 
puntenklassement en het 
bergklassement en 
deklassering naar de laatste 
plaats van de rit  
 
Inbreuk tijdens de laatste rit: 
100 CHF boete en uitsluiting 
uit de wedstrijd of 
diskwalificatie  
 
Inbreuk tegen een renner die 
in de top 10 gerangschikt 
staat in een klassement: 100 
CHF boete en uitsluiting uit 
de wedstrijd of diskwalificatie 
 
Andere vergunninghouder: 

200 CHF boete per inbreuk 

Renner:  
1e inbreuk: 20 EUR boete, 10 
sec. straftijd en, 20%** 
aftrek van punten in het 
puntenklassement en het 
bergklassement 
2e inbreuk: 40 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

Inbreuk tijdens de laatste 
km: 40 EUR boete, 30 sec. 
straftijd en, 50%** aftrek 
van punten in het 
puntenklassement en het 
bergklassement en 
deklassering naar de laatste 
plaats van de rit  
 
Inbreuk tijdens de laatste rit: 
40 EUR boete en uitsluiting 
uit de wedstrijd of 
diskwalificatie  
 
Inbreuk tegen een renner die 
in de top 10 gerangschikt 
staat in een klassement: 40 
EUR boete en uitsluiting uit 
de wedstrijd of diskwalificatie 
 
Andere vergunninghouder: 

80 EUR boete per inbreuk 

Renner:  
1e inbreuk: 15 EUR boete, 10 
sec.straftijd en, 20%** 
aftrek van punten in het 
puntenklassement en het 
bergklassement 
2e inbreuk: 25 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

Inbreuk tijdens de laatste 
km: 25 EUR boete, 30 sec. 
straftijd en, 50%** aftrek 
van punten in het 
puntenklassement en het 
bergklassement en 
deklassering naar de laatste 
plaats van de rit  
 
Inbreuk tijdens de laatste rit: 
25 EUR boete en uitsluiting 
uit de wedstrijd of 
diskwalificatie  
 
Inbreuk tegen een renner die 
in de top 10 gerangschikt 
staat in een klassement: 25 

EUR boete en uitsluiting uit 
de wedstrijd of diskwalificatie 
 
Andere vergunninghouder: 

50 EUR boete per inbreuk 

Naast de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, bij 
herhaalde inbreuken of onder verergerde omstandigheden 
kan het College van Commissarissen een vergunninghouder 
uitsluiten 

6.2 Een renner besproeien met 
vloeistof vanuit een voertuig 

Bestuurder: 200 CHF boete 
per inbreuk 
  
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 200 CHF boete per 
inbreuk 

Bestuurder: 100 CHF boete 
per inbreuk 
  
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 100 CHF boete per 
inbreuk 

Bestuurder: 50 CHF boete 
per inbreuk 
  
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 50 CHF boete per 
inbreuk 

Bestuurder: 20 EUR boete 
per inbreuk 
  
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 20 EUR boete per 
inbreuk 

Bestuurder: 15 EUR boete 
per inbreuk 
  
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 15 EUR boete per 
inbreuk 



 
6.3  Inbreuk op de reglementaire 
bepalingen  of de richtlijnen 
betreffende  het verkeer van 
voertuigen in de wedstrijd of het niet 
respecteren van de instructies van de 
commissarissen en/of van de 
organisatie 

Bestuurder: van 500 CHF tot 
2.000 CHF* boete 
 
Sportdirecteur of persoon 

verantwoordelijk voor het 
voertuig: van 500 CHF tot 
2.000 CHF* boete 
 
Voertuig van de ploeg:  
achteruitstelling van het 
voertuig in de 
ploegleiderskaravaan naar de 
laatste plaats of uitsluiting 
van het voertuig voor 1 of 
meerdere ritten of definitieve 
uitsluiting 
 
Andere voertuig:  of 
uitsluiting van het voertuig 
voor 1 of meerdere ritten of 
definitieve uitsluiting 

Bestuurder: van 200 CHF tot 
1.000 CHF* boete 
 
Sportdirecteur of persoon 

verantwoordelijk voor het 
voertuig: van 200 CHF tot 
1.000 CHF* boete 
 
Voertuig van de ploeg:  
achteruitstelling van het 
voertuig in de 
ploegleiderskaravaan naar de 
laatste plaats of uitsluiting 
van het voertuig voor 1 of 
meerdere ritten of definitieve 
uitsluiting 
 
Andere voertuig:  of 
uitsluiting van het voertuig 
voor 1 of meerdere ritten of 
definitieve uitsluiting 

Bestuurder: 100 CHF boete 
 
Sportdirecteur of persoon 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 100 CHF boete 
 
Voertuig van de ploeg:  
achteruitstelling van het 
voertuig in de 
ploegleiderskaravaan naar de 
laatste plaats of uitsluiting 
van het voertuig voor 1 of 
meerdere ritten of definitieve 
uitsluiting 
 
Andere voertuig:  of 
uitsluiting van het voertuig 
voor 1 of meerdere ritten of 
definitieve uitsluiting 

Bestuurder: 40 EUR boete 
 
Sportdirecteur of persoon 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 40 EUR boete 
 
Voertuig van de ploeg:  
achteruitstelling van het 
voertuig in de 
ploegleiderskaravaan naar de 
laatste plaats of uitsluiting 
van het voertuig voor 1 of 
meerdere ritten of definitieve 
uitsluiting 
 
Andere voertuig:  of 
uitsluiting van het voertuig 
voor 1 of meerdere ritten of 
definitieve uitsluiting 

Bestuurder: 25 EUR boete 
 
Sportdirecteur of persoon  
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 25 EUR boete 
 
Voertuig van de ploeg:  
achteruitstelling van het 
voertuig in de 
ploegleiderskaravaan naar de 
laatste plaats of uitsluiting 
van het voertuig voor 1 of 
meerdere ritten of definitieve 
uitsluiting 
 
Andere voertuig:  of 
uitsluiting van het voertuig 
voor 1 of meerdere ritten of 
definitieve uitsluiting 

Naast de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, bij herhaalde inbreuken of onder verergerde omstandigheden kan het College van Commissarissen 
een vergunninghouder uitsluiten 

6.4 Het interviewen van een renner 
tijdens de wedstrijd 

Bestuurder van het 
persvoertuig: 500 CHF boete 
en uitsluiting uit de wedstrijd 
 
Journalist: uitsluiting uit de 
wedstrijd 
 
Persvoertuig:  uitsluiting uit 

de wedstrijd 

Bestuurder van het 
persvoertuig: 200 CHF boete 
en uitsluiting uit de wedstrijd 
 
Journalist: uitsluiting uit de 
wedstrijd 
 
Persvoertuig:  uitsluiting uit 

de wedstrijd 

Bestuurder van het 
persvoertuig: 100 CHF boete 
en uitsluiting uit de wedstrijd 
 
Journalist: uitsluiting uit de 
wedstrijd 
 
Persvoertuig:  uitsluiting uit 

de wedstrijd 

Bestuurder van het 
persvoertuig: 40 EUR boete 
en uitsluiting uit de wedstrijd 
 
Journalist: uitsluiting uit de 
wedstrijd 
 
Persvoertuig:  uitsluiting uit 

de wedstrijd 

Bestuurder van het 
persvoertuig: 25 EUR boete 
en uitsluiting uit de wedstrijd 
 
Journalist: uitsluiting uit de 
wedstrijd 
 
Persvoertuig:  uitsluiting uit 

de wedstrijd 

6.5 Het interviewen van een 
sportdirecteur tijdens de laatste 10 
km of vanuit een wagen 

Sportdirecteur: 500 CHF 
boete  
 
Bestuurder van het 
persvoertuig: uitsluiting uit 
de wedstrijd 
 
Journalist: uitsluiting uit de 
wedstrijd 

Persvoertuig:  uitsluiting uit 
de wedstrijd 

Sportdirecteur: 200 CHF 
boete  
 
Bestuurder van het 
persvoertuig: uitsluiting uit 
de wedstrijd 
 
Journalist: uitsluiting uit de 
wedstrijd 

Persvoertuig:  uitsluiting uit 
de wedstrijd 

Sportdirecteur: 100 CHF 
boete  
 
Bestuurder van het 
persvoertuig: uitsluiting uit 
de wedstrijd 
 
Journalist: uitsluiting uit de 
wedstrijd 

Persvoertuig:  uitsluiting uit 
de wedstrijd 

Sportdirecteur: 40 EUR boete  
 
Bestuurder van het 
persvoertuig: uitsluiting uit 
de wedstrijd 
 
Journalist: uitsluiting uit de 
wedstrijd 
 

Persvoertuig:  uitsluiting uit 
de wedstrijd 

Sportdirecteur: 25 EUR boete  
 
Bestuurder van het 
persvoertuig: uitsluiting uit 
de wedstrijd 
 
Journalist: uitsluiting uit de 
wedstrijd 
 

Persvoertuig:  uitsluiting uit 
de wedstrijd 



 

  

7  Ongeoorloofd gedrag, in het bijzonder om er voordeel uit te halen voor een ploeg of een renner of een gedrag dat gevaar met zich meebrengt 

7.1 Afwijken van het parcours met 
voordeel, een poging om zich te  
laten klasseren zonder het volledige 
parcours te hebben afgelegd 

Renner: 500 CHF boete, een 
vermindering met 100 
punten in de UCI-
klassementen en uitsluiting 
uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: 200 CHF boete, een 
vermindering met 50 punten 
in de UCI-klassementen en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: 100 CHF boete, een 
vermindering met 20 punten 
in de UCI-klassementen en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: 40 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: 25 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

7.2  Terug deelnemen aan een 
wedstrijd na in een wagen of op een 
motor te hebben plaatsgenomen 

Renner: 500 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie en een 

vermindering met 100 
punten in de UCI-
klassementen 
 
Bestuurder van het voertuig: 
van 500 CHF tot 2.000 CHF* 
boete 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: van 500 CHF tot 
2.000 CHF* boete  
 
Voertuig van de ploeg: 
• Eéndagskoers:  

uitsluiting uit de 
wedstrijd 

• Rittenkoers: uitsluiting 
voor 1 of meerdere 
ritten of definitieve 
uitsluiting 

  
Ander voertuig:   
• Eéndagskoers:  

uitsluiting uit de 
wedstrijd 

• Rittenkoers: uitsluiting 
voor 1 of meerdere 
ritten of definitieve 
uitsluiting 

Renner: 200 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie en een 

vermindering met 50 punten 
in de UCI-klassementen 
 
Bestuurder van het voertuig: 
van 200 CHF tot 1.000 CHF* 
boete 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: van 200 CHF tot 
1.000 CHF* boete  
 
Voertuig van de ploeg: 
• Eéndagskoers:  

uitsluiting uit de 
wedstrijd 

• Rittenkoers: uitsluiting 
voor 1 of meerdere 
ritten of definitieve 
uitsluiting 

  
Ander voertuig:   
• Eéndagskoers:  

uitsluiting uit de 
wedstrijd 

• Rittenkoers: uitsluiting 
voor 1 of meerdere 
ritten of definitieve 
uitsluiting 

Renner: 100 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie en een 

vermindering met 20 punten 
in de UCI-klassementen 
 
Bestuurder van het voertuig: 
100 CHF boete 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 100 CHF boete  
 
Voertuig van de ploeg: 

• Eéndagskoers:  
uitsluiting uit de 
wedstrijd 

• Rittenkoers: uitsluiting 
voor 1 of meerdere 
ritten of definitieve 
uitsluiting 

  
Ander voertuig:   
• Eéndagskoers:  

uitsluiting uit de 
wedstrijd 

• Rittenkoers: uitsluiting 
voor 1 of meerdere 
ritten of definitieve 
uitsluiting 

Renner: 40 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie. 

 
Bestuurder van het voertuig: 
40 EUR boete 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 40 EUR boete  
 
Voertuig van de ploeg: 
• Eéndagskoers:  

uitsluiting uit de 

wedstrijd 
• Rittenkoers: uitsluiting 

voor 1 of meerdere 
ritten of definitieve 
uitsluiting 

  
Ander voertuig:   
• Eéndagskoers:  

uitsluiting uit de 
wedstrijd 

Rittenkoers: uitsluiting voor 1 
of meerdere ritten of 
definitieve uitsluiting 

Renner: 25 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie. 

 
Bestuurder van het voertuig: 
25 EUR boete 
 
Sportdirecteur, 
verantwoordelijk voor het 
voertuig: 25 EUR boete  
 
Voertuig van de ploeg: 
• Eéndagskoers:  

uitsluiting uit de 

wedstrijd 
• Rittenkoers: uitsluiting 

voor 1 of meerdere 
ritten of definitieve 
uitsluiting 

  
Ander voertuig:   
• Eéndagskoers:  

uitsluiting uit de 
wedstrijd 

Rittenkoers: uitsluiting voor 1 
of meerdere ritten of 
definitieve uitsluiting 



 
7.3 Een houding of gedrag met als 
doel te vermijden om te worden 
geëlimineerd 

Renner: 500 CHF boete, een 
vermindering met 100 
punten in de UCI-
klassementen en uitsluiting 
uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: 200 CHF boete, een 
vermindering met 50 punten 
in de UCI-klassementen en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: 100 CHF boete, een 
vermindering met 20 punten 
in de UCI-klassementen en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: 40 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: 25 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

7.4 Een renner die weigert om de 
wedstrijd te verlaten na uit wedstrijd 
te zijn gezet door een commissaris 

Renner: van 200 CHF tot 
1.000 CHF* boete en een 
vermindering met 100 
punten in de UCI-

klassementen 

Renner: van 200 CHF tot 500 
CHF* boete en een 
vermindering met 50 punten 
in de UCI-klassementen 

Renner: van 100 CHF boete 
en een vermindering met 25 
punten in de UCI-
klassementen 

Renner: van 20 tot 40 EUR 
boete  

Renner: van 15 tot 25 EUR 
boete 

7.5 Een renner die een deel van het 
parcours te voet heeft afgelegd 
zonder in het bezit te zijn van zijn 
fiets of een renner die de 
aankomstlijn te voet overschrijdt 
zonder fiets 

Renner: 500 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: 200 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: 100 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: 40 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

Renner: 25 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

7.6  Gebruik maken van voetpaden, 
wegen of fietspaden die geen deel 
uitmaken van het parcours 

Renner: van 200 CHF tot 
1.000 CHF* boete en een 
vermindering met 25 punten 
in de UCI-klassementen 
 
Bovendien, voor 
rittenwedstrijden, een 
straftijd van 20 seconden en 
80 %** aftrek van punten in 
het puntenklassement en in 
het bergklassement  

Renner: van 200 CHF tot 500 
CHF* boete en een 
vermindering met 15 punten 
in de UCI-klassementen 
 
Bovendien, voor 
rittenwedstrijden, een 
straftijd van 20 seconden en 
80 %** aftrek van punten in 
het puntenklassement en in 
het bergklassement 

Renner: van 50 CHF tot 100 
CHF* boete en een 
vermindering met 5 punten 
in de UCI-klassementen 
 
Bovendien, voor 
rittenwedstrijden, een 
straftijd van 20 seconden en 
80 %** aftrek van punten in 
het puntenklassement en in 
het bergklassement 

Renner: van 20 EUR tot 40 
EUR* boete.  
 
Bovendien, voor 
rittenwedstrijden, een 
straftijd van 20 seconden en 
80 %** aftrek van punten in 
het puntenklassement en in 
het bergklassement 

Renner: van 15 EUR tot 25 
EUR* boete.  
 
Bovendien, voor 
rittenwedstrijden, een 
straftijd van 20 seconden en 
80 %** aftrek van punten in 
het puntenklassement en in 
het bergklassement 

Naast de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, bij herhaalde inbreuken of onder verergerde omstandigheden kan het College van Commissarissen 
de renner deklasseren naar de laatst plaats van de rit, uitsluiten of diskwalificeren 
 
Nota: de financiële sanctie wordt toegepast op het team als een vergunninghouder niet individueel kan worden geïdentificeerd. De straffen en UCI punten 
zijn alleen van toepassing op de renners. 

7.7 Een gesloten overweg of een 
overweg die aan het sluiten is 
(lichten aan en/of belsignaal actief) 
overschrijden 

Renner: 1.000 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie en een 
vermindering met 50 punten 
in de UCI-klassementen 

Renner: 500 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie en een 
vermindering met 25 punten 
in de UCI-klassementen 

Renner: 200 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie en een 
vermindering met 10 punten 
in de UCI-klassementen 

Renner: 80 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie  

Renner: 50 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 

7.8 Bedrog, poging tot bedrog, samenspanning  tussen  renners van verschillende ploegen of een andere vergunninghouder die betrokken of medeplichtig is 

Eéndagskoersen Renner: 500 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie van elke 
betrokken renner 

Renner: 200 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie van elke 
betrokken renner 

Renner: 100 CHF boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie van elke 
betrokken renner 

Renner: 40 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie van elke 
betrokken renner 

Renner: 25 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd of 
diskwalificatie van elke 
betrokken renner 



 

  

 
Andere vergunninghouder: 
500 CHF boete en uitsluiting 

 
Andere vergunninghouder: 
200 CHF boete en uitsluiting 

 
Andere vergunninghouder: 
100 CHF boete en uitsluiting 

 
Andere vergunninghouder: 
40 EUR boete en uitsluiting 

 
Andere vergunninghouder: 
25 EUR boete en uitsluiting 

Rittenwedstrijden Renner: 500 CHF boete, 10 
minuten straftijd en 100 
%** aftrek van punten in 
het puntenklassement en in 
het bergklassement per 
betrokken renner 
Andere vergunninghouder: 
500 CHF boete  

Renner: 200 CHF boete, 10 
minuten straftijd en 100 
%** aftrek van punten in 
het puntenklassement en in 
het bergklassement per 
betrokken renner 
Andere vergunninghouder: 
200 CHF boete  

Renner: 100 CHF boete, 10 
minuten straftijd en 100 
%** aftrek van punten in 
het puntenklassement en in 
het bergklassement per 
betrokken renner 
Andere vergunninghouder: 
100 CHF boete  

Renner: 40 EUR boete, 10 
minuten straftijd en 100 %** 
aftrek van punten in het 
puntenklassement en in het 
bergklassement per 
betrokken renner 
Andere vergunninghouder: 
40 EUR boete 

Renner: 25 EUR boete, 10 
minuten straftijd en 100 
%** aftrek van punten in 
het puntenklassement en in 
het bergklassement per 
betrokken renner 
Andere vergunninghouder: 
25 EUR boete 

Naast de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, bij herhaalde inbreuken of onder verergerde omstandigheden kan het College van Commissarissen 
de renner uitsluiten of diskwalificeren en/of de vergunninghouder uitsluiten 

7.9 Het gebruik van een niet-
conforme positie of steunpunt op 
de fiets dat een gevaar vormt 
voor de renner of zijn 
concurrenten. 
 

Renner: 1.000 CHF 
boete, vermindering met 
25 punten in de UCI 
klassementen en 
uitsluiting uit de wedstrijd 
of diskwalificatie 

Renner: 500 CHF boete, 
vermindering met 15 
punten in de UCI 
klassementen en 
uitsluiting uit de wedstrijd 
of diskwalificatie 
 

Renner: 200 CHF boete, 
vermindering met 5 
punten in de UCI 
klassementen en 
uitsluiting uit de wedstrijd 
of diskwalificatie  
 

Renner: 80 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd 
of diskwalificatie  
 

Renner: 50 EUR boete en 
uitsluiting uit de wedstrijd 
of diskwalificatie  
 

8. Het niet opvolgen van de instructies, onbehoorlijk, gevaarlijk of gewelddadig gedrag, schade toebrengen aan het milieu of aan het imago van de wielersport 

8.1 Het niet opvolgen van de 
instructies van de organisator of van 
de commissarissen 

Renner: van 100 CHF tot 500 
CHF* boete 
 
Andere vergunninghouder: 
van 200 CHF tot 500 CHF* 
boete 

Renner: van 50 CHF tot 100 
CHF* boete 
 
Andere vergunninghouder: 
van 100 CHF tot 200 CHF* 
boete 

Renner: van 50 CHF tot 100 
CHF* boete 
 
Andere vergunninghouder: 
van 50 CHF tot 200 CHF* 
boete 

Renner: van 20 EUR tot 40 
EUR* boete 
 
Andere vergunninghouder: 
van 20 EUR tot 80 EUR* 
boete 

Renner: van 15 EUR tot 25 
EUR* boete 
 
Andere vergunninghouder: 
van 15 EUR tot 50 EUR* 
boete 

8.2  Geweld, intimidatie, beledigingen, bedreigingen en onbehoorlijk gedrag (het trekken aan de trui, aan het zadel van een andere renner,  kop- , elleboog- en kniestoten, duwen met de schouder, 
met de voet of de hand, enz. …) of onfatsoenlijk gedrag of anderen in gevaar brengen 

8.2.1 Tussen renners onderling of 

tegenover een renner 

Renner: van 200 CHF tot 

2.000 CHF* boete per 
inbreuk en een vermindering 
met 10 tot 100 punten* in 
de UCI-klassementen 
 
Andere vergunninghouder: 
van 2.000 CHF tot 5.000 
CHF* boete 

Renner: van 100 CHF tot 

1.000 CHF* boete per 
inbreuk en een vermindering 
met 10 tot 50 punten* in de 
UCI-klassementen 
 
Andere vergunninghouder: 
van 1.000 CHF tot 2.000 
CHF* boete  

Renner: van 50 CHF tot 500 

CHF* boete per inbreuk en 
een vermindering met 10 tot 
25 punten* in de UCI-
klassementen 
 
Andere vergunninghouder: 
500 CHF* boete 

Renner: van 20 EUR tot 200 

EUR* boete per inbreuk  
 
Andere vergunninghouder: 
200 EUR* boete 

Renner: van 15 EUR tot 125 

EUR* boete per inbreuk  
 
Andere vergunninghouder: 
125 EUR* boete 

Naast de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, bij herhaalde inbreuken of onder verergerde omstandigheden kan het College van Commissarissen 
de renner uitsluiten of diskwalificeren en de uitsluiting van een licentiehouder. 



 
8.2.2 Tegenover elke andere persoon 
(toeschouwers inbegrepen) 

Renner: van 200 tot 2.000 
CHF* boete per inbreuk en 
een vermindering met 10 tot 
100 punten* in de UCI-
klassementen.  
 
Andere vergunninghouder: 
2.000 tot 5.000 CHF boete*  

Renner: van 100 tot 1.000 
CHF* boete per inbreuk en 
een vermindering met 10 tot 
50 punten* in de UCI-
klassementen. 
 
Andere vergunninghouder: 
1.000 tot 2.000 CHF boete* 

Renner: van 50 tot 500 CHF* 
boete per inbreuk en een 
vermindering met 10 tot 25 
punten* in de UCI-
klassementen. 
 
Andere vergunninghouder: 
1.000 CHF boete 

Renner: van 20 tot 200 EUR* 
boete per inbreuk. 
 
Andere vergunninghouder: 
400 EUR boete 

Renner: van 15 tot 125 EUR* 
boete per inbreuk. 
 
Andere vergunninghouder: 
275 EUR boete 

Naast de bovenstaande bepalingen, in ernstige gevallen, bij herhaalde inbreuken of onder verergerde omstandigheden of indien een inbreuk een voordeel 
biedt kan het College van Commissarissen de renner uitsluiten of diskwalificeren en de vergunninghouder uitsluiten. 

8.3 Een renner of ploegpersoneel die afval of andere voorwerpen weggooit buiten de afvalzones, het niet-teruggeven van afval aan teampersoneel of aan een lid van de organisatie, 
het niet-verzamelen van afval door het teampersoneel, het gooien van afval of andere voorwerpen naar een toeschouwer. Het weggooien van afval of andere voorwerpen op een 
onzorgvuldige of gevaarlijke manier (bijv. een drinkbus of ander voorwerp dat op de weg blijft liggen of dat terug stuitert op de weg, het rechtstreeks naar een toeschouwer gooien 
of het met veel kracht naar een toeschouwer gooien, Het weggooien dat een gevaarlijk manoeuvre teweegbrengt door een andere renner of door een voertuig, Het weggooien 
waardoor de toeschouwer op de weg gaat). 
 

Éendagskoers Renner of elke andere 
vergunninghouder:   
 
1° inbreuk : boete van 500 
CHF en vermindering van 
25 punten in UCI-
klassement.  
 
2° inbreuk :  boete van 
1000 CHF en 
vermindering van 50 
punten in UCI-klassement 
en uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 

Renner of elke andere 
vergunninghouder:   
 
1° inbreuk : boete van 250 
CHF en vermindering van 
25 punten in UCI-
klassement.  
 
2° inbreuk :  boete van 
500 CHF en vermindering 
van 30 punten in UCI-
klassement en uitsluiting 
uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

Renner of elke andere 
vergunninghouder:  
 
1° inbreuk : boete van 100 
CHF en vermindering van 
5 punten in UCI-
klassement.  
 
2° inbreuk :  boete van 
200 CHF en vermindering 
van 10 punten in UCI-
klassement en uitsluiting 
uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

Renner of elke andere 
vergunninghouder:   
 
1° inbreuk : boete van 40 
EUR  
 
2° inbreuk :  boete van 80 
EUR en uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 

Renner of elke andere 
vergunninghouder:   
 
1° inbreuk : boete van 25 
EUR  
 
2° inbreuk :  boete van 50 
EUR en uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 
 



 
Noot: de financiële sanctie kan op de ploeg verhaald worden indien een vergunninghouder niet individueel kan worden geïdentificeerd; de 
straffen met UCI punten zijn enkel van toepassing bij de renners. 

Rittenkoers Renner of elke andere 
vergunninghouder:   
 
1° inbreuk : boete van 500 
CHF en vermindering van 
25 punten in UCI-
klassement.  
 
2° inbreuk : boete van 
1000 CHF en 
vermindering van 50 
punten in UCI-klassement 
en straftijd van 1 minuut 
 
3° inbreuk :  boete van 
1500 CHF en 
vermindering van 75 
punten in UCI-klassement 
en uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 

Renner of elke andere 
vergunninghouder:   
 
1° inbreuk : boete van 250 
CHF en vermindering van 
15 punten in UCI-
klassement.  
 
2° inbreuk : boete van 500 
CHF en vermindering van 
30 punten in UCI-
klassement en straftijd 
van 1 minuut 
 
3° inbreuk :  boete van 
1000 CHF en 
vermindering van 50 
punten in UCI-klassement 
en uitsluiting uit de 
wedstrijd of diskwalificatie 
 

Renner of elke andere 
vergunninghouder:   
 
1° inbreuk : boete van 100 
CHF en vermindering van 
5 punten in UCI-
klassement.  
 
2° inbreuk : boete van 200 
CHF en vermindering van 
10 punten in UCI-
klassement en straftijd 
van 1 minuut 
 
3° inbreuk :  boete van 
400 CHF en vermindering 
van 25 punten in UCI-
klassement en uitsluiting 
uit de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

Renner of elke andere 
vergunninghouder:   
 
1° inbreuk : boete van 40 
EUR  
 
2° inbreuk : boete van 80 
EUR en straftijd van 1 
minuut 
 
3° inbreuk :  boete van 
160 EUR en uitsluiting uit 
de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

Renner of elke andere 
vergunninghouder:   
 
1° inbreuk : boete van 25 
EUR  
 
2° inbreuk : boete van 50 
EUR en straftijd van 1 
minuut 
 
3° inbreuk :  boete van 
100 EUR en uitsluiting uit 
de wedstrijd of 
diskwalificatie 
 

Noot: de financiële sanctie kan op de ploeg verhaald worden indien een vergunninghouder niet individueel kan worden geïdentificeerd; de 
straffen met UCI punten zijn enkel van toepassing bij de renners. 

8.4 [artikel geschrapt]  

8.5 Het meennemen, het gebruiken 
of het weggooien van een glazen 
voorwerp 

Elke vergunninghouder: 500 
CHF* boete en uitsluiting 
 

Elke vergunninghouder: 100 
CHF* boete en uitsluiting 
 

Elke vergunninghouder: 50 
CHF* boete en uitsluiting 
 

Elke vergunninghouder: 20 
EUR* boete en uitsluiting 
 

Elke vergunninghouder: 15 
EUR* boete en uitsluiting 
 

8.6 Onbehoorlijk of ongepast gedrag 
(in het bijzonder uitkleden plassen in 
het openbaar aan het begin of einde 
of tijdens de wedstrijd) 

Renner of elke andere 
vergunninghouder:  van 200 
tot 500 CHF* boete 
 
 

Renner of elke andere 
vergunninghouder:  van 100 
tot 200 CHF* boete 
 
 

Renner of elke andere 
vergunninghouder:   
 
1° inbreuk: 50 CHF boete 
Volgende inbreuken: 100 
CHF boete 
 
 

Renner of elke andere 
vergunninghouder:   
 
1° inbreuk: 20 EUR boete 
Volgende inbreuken: 40 EUR 
boete 
 
 

Renner of elke andere 
vergunninghouder:   
 
1° inbreuk: 15 EUR boete 
Volgende inbreuken: 25 EUR 
boete 
 
 

 Nota: De sanctie kan op de ploeg verhaald worden, indien een vergunninghouder niet individueel kan worden geïdentificeerd 



 
 

9 Specifieke sancties voor tijdritten 

9.1.1 Het starten in een individuele 
tijdrit met een fiets die niet werd 
gecontroleerd door de 
commissarissen 

Renner: uitsluiting of 
diskwalificatie 
 
Ploeg: 1.000 CHF boete 

Renner: uitsluiting of 
diskwalificatie 
 
Ploeg: 500 CHF boete 

Renner: uitsluiting of 
diskwalificatie 
 
Ploeg: 200 CHF boete 

Renner: uitsluiting of 
diskwalificatie 
 
Ploeg: 80 EUR boete 

Renner: uitsluiting of 
diskwalificatie 
 
Ploeg: 50 EUR boete 

9.1.2  Het starten in een 
ploegentijdrit met een fiets die niet 
werd gecontroleerd door de 

commissarissen 

Ploeg: 1.000 CHF boete, 
uitsluiting of diskwalificatie 

Ploeg: 500 CHF boete, 
uitsluiting of diskwalificatie 

Ploeg: 200 CHF boete, 
uitsluiting of diskwalificatie 

Ploeg: 80 EUR boete, 
uitsluiting of diskwalificatie 

Ploeg: 50 EUR boete, 
uitsluiting of diskwalificatie 

9.2 Fiets en uitrusting werd niet 
aangeboden voor controle ten minste 
15 minuten voor de starttijd van de 
renner of van de ploeg in een tijdrit 

Renner: 500 CHF boete per 
betrokken renner 
Sportdirecteur: 500 CHF 
boete per betrokken renner 

Renner: 200 CHF boete per 
betrokken renner 
Sportdirecteur: 200 CHF 
boete per betrokken renner 

Renner: 50 CHF boete per 
betrokken renner 
Sportdirecteur: 50 CHF boete 
per betrokken renner 

Renner: 20 EUR boete per 
betrokken renner 
Sportdirecteur: 20 EUR boete 
per betrokken renner 

Renner: 15 EUR boete per 
betrokken renner 
Sportdirecteur: 15 EUR boete 
per betrokken renner 

9.3  Het  niet-eerbiedigen van de 
afstanden en de verschillen voorzien 
tussen een renner of een ploeg 
tijdens een tijdrit 

Renner: 200 CHF boete per 
inbreuk 
 
Sportdirecteur: 200 CHF 
boete per inbreuk 

Renner: 100 CHF boete per 
inbreuk 
 
Sportdirecteur: 200 CHF 
boete per inbreuk 

Renner: 50 CHF boete per 
inbreuk 
 
Sportdirecteur: 200 CHF 
boete per inbreuk 

Renner: 20 EUR boete per 
inbreuk 
 
Sportdirecteur: 80 EUR boete 
per inbreuk 

Renner: 15 EUR boete per 
inbreuk 
 
Sportdirecteur: 50 EUR boete 
per inbreuk 

9.3.1 In het kielzog rijden (individuele 
tijdrit) 

Renner: 200 CHF boete per 
inbreuk en een tijdsstraf 
volgens de tijdstabel van art. 
2.12.007ter  

Renner: 100 CHF boete per 
inbreuk en een tijdsstraf 
volgens de tijdstabel van art. 
2.12.007ter  

Renner: 50 CHF boete per 
inbreuk en een tijdsstraf 
volgens de tijdstabel van art. 
2.12.007ter  

Renner: 20 EUR boete per 
inbreuk en een tijdsstraf 
volgens de tijdstabel van art. 
2.12.007ter  

Renner: 15 EUR boete per 
inbreuk en een tijdsstraf 
volgens de tijdstabel van art. 
2.12.007ter  

9.3.2 In het kielzog rijden 
(ploegentijdrit) 

Renner: 200 CHF boete per 
inbreuk en een tijdsstraf 
volgens de tijdstabel van art. 
2.12.007ter voor elke renner 
of voor de betrokken 
ploegen 
Ploeg: 200 CHF boete per 
inbreuk 

Renner: een tijdsstraf 
volgens de tijdstabel van art. 
2.12.007ter voor elke renner 
of voor de betrokken 
ploegen 
 
Ploeg: 100 CHF boete per 
inbreuk 

Renner: een tijdsstraf 
volgens de tijdstabel van art. 
2.12.007ter voor elke renner 
of voor de betrokken 
ploegen 
 
Ploeg: 50 CHF boete per 
inbreuk 

Renner: een tijdsstraf 
volgens de tijdstabel van art. 
2.12.007ter voor elke renner 
of voor de betrokken 
ploegen 
 
Ploeg: 20 EUR boete per 
inbreuk 

Renner: een tijdsstraf 
volgens de tijdstabel van art. 
2.12.007ter voor elke renner 
of voor de betrokken 
ploegen 
 
Ploeg: 15 EUR boete per 
inbreuk 

9.4 Volgwagen die de afstand van 25 
m niet respecteert tijdens een 
individuele tijdrit 

Renner: 20 seconden 
straftijd per inbreuk 
 
Ploeg: 500 CHF boete per 
inbreuk 

Renner: 20 seconden 
straftijd per inbreuk 
 
Ploeg: 200 CHF boete per 
inbreuk 

Renner: 20 seconden 
straftijd per inbreuk 
 
Ploeg: 100 CHF boete per 
inbreuk 

Renner: 20 seconden 
straftijd per inbreuk 
 
Ploeg: 40 EUR boete per 
inbreuk 

Renner: 20 seconden 
straftijd per inbreuk 
 
Ploeg: 25 EUR boete per 
inbreuk 

9.5 Om het even welke hulp/assistentie (duwtjes/zetjes geven, begeleiden/sturen, duwen) tussen renners van de zelfde ploeg tijdens een ploegentijdrit, behalve in het geval van dreigend gevaar  

Eéndagskoersen Renner: 500 CHF boete per 
betrokken renner 

Ploeg: 1 minuut straftijd 

Renner: 200 CHF boete per 
betrokken renner 

Ploeg: 1 minuut straftijd 

Renner: 50 CHF boete per 
betrokken renner 

Ploeg: 1 minuut straftijd 

Renner: 20 EUR boete per 
betrokken renner 

Ploeg: 1 minuut straftijd 

Renner: 15 EUR boete per 
betrokken renner 

Ploeg: 1 minuut straftijd 



 

*  Indien er een schaal van inbreuken is, dienen de commissarissen rekening te houden met eventuele verzachtende of verzwarende omstandigheden, met inbegrip van: 

✓ het niveau van de ploeg waartoe de betrokken vergunninghouder behoort (clubploeg, UCI WorldTeam, enz.); 

✓ of de sanctie volgt na een waarschuwing; 

✓ of de vergunninghouder reeds werd gesanctioneerd voor dezelfde inbreuk tijdens dezelfde wedstrijd; 

✓ of de begane inbreuk een voordeel biedt aan de vergunninghouder; 

✓ of de begane inbreuk een gevaarlijke situatie met zich meebrengt voor de vergunninghouder of voor anderen; 

✓ of de inbreuk gebeurde op een sleutelmoment van de wedstrijd (laatste kilometers van de wedstrijd, in de bevoorradingszone, bij een tussensprint, enz.); 

✓ andere verzachtende of verzwarende omstandigheden volgens de beoordeling van de commissaris. 

** Wanneer het een "straf in het puntenklassement" betreft, zijn het aantal af te trekken punten een percentage van de punten toegekend aan de winnaar van de rit in kwestie. 

Wanneer het een "straf in het bergklassement" betreft, is het aantal af te trekken punten een percentage van de punten die zijn toegewezen aan de eerste renner die de top van 

een beklimming van de hoogste categorie bereikt van de rit in kwestie. De sancties worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal. 

Rittenkoersen Renner: 500 CHF boete per 
betrokken renner en 1 
minuut straftijd in de uitslag 
van de rit voor elke renner of 
voor de ploeg 

Renner: 200 CHF boete per 
betrokken renner en 1 
minuut straftijd in de uitslag 
van de rit voor elke renner of 
voor de ploeg 

Renner: 50 CHF boete per 
betrokken renner en 1 
minuut straftijd in de uitslag 
van de rit voor elke renner of 
voor de ploeg 

Renner: 20 EUR boete per 
betrokken renner en 1 
minuut straftijd in de uitslag 
van de rit voor elke renner of 
voor de ploeg 

Renner: 15 EUR boete per 
betrokken renner en 1 
minuut straftijd in de uitslag 
van de rit voor elke renner of 
voor de ploeg 

9.6  Volgwagen die de afstand van 25 m niet respecteert tijdens een ploegentijdrit 

Eéndagskoersen Ploeg: 20 seconden straftijd 
 
Sportdirecteur: 500 CHF 
boete 

Ploeg: 20 seconden straftijd 
 
Sportdirecteur: 200 CHF 
boete 

Ploeg: 20 seconden straftijd 
 
Sportdirecteur: 100 CHF 
boete 

Ploeg: 20 seconden straftijd 
 
Sportdirecteur: 40 EUR boete 

Ploeg: 20 seconden straftijd 
 
Sportdirecteur: 25 EUR boete 

Rittenkoersen Renner: 20 seconden 
straftijd voor elke renner van 
de ploeg 
 
Sportdirecteur: 500 CHF 
boete 
 

Renner: 20 seconden 
straftijd voor elke renner van 
de ploeg 
 
Sportdirecteur: 200 CHF 
boete 

Renner: 20 seconden 
straftijd voor elke renner van 
de ploeg 
 
Sportdirecteur: 100 CHF 
boete 

Renner: 20 seconden 
straftijd voor elke renner van 
de ploeg 
 
Sportdirecteur: 40 EUR boete 

Renner: 20 seconden 
straftijd voor elke renner van 
de ploeg 
 
Sportdirecteur: 25 EUR boete 

9.7 Een valse start van minder dan 3 
seconden tijden een gemengde 
aflossingswedstrijd per ploeg 

Ploeg: 10 seconden straftijd 
 

Ploeg: 10 seconden straftijd 
 

Ploeg: 10 seconden straftijd 
 

Ploeg: 10 seconden straftijd 
 

Ploeg: 10 seconden straftijd 
 

9.8 Een valse start van meer dan 3 
seconden tijden een gemengde 
aflossingswedstrijd per ploeg 

Ploeg: uitsluiting of 
diskwalificatie 
 

Ploeg: uitsluiting of 
diskwalificatie 
 

Ploeg: uitsluiting of 
diskwalificatie 
 

Ploeg: uitsluiting of 
diskwalificatie 
 

Ploeg: uitsluiting of 
diskwalificatie 
 


