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Vergunningen gangmakers competitie
1. Reglementering
Wedstrijden op de UCI-kalender: 3.2.195 De gangmakers moeten houder zijn van een vergunning. Een
gangmaker moet een medisch attest voorleggen om deel te nemen aan internationale competities en
mag niet ouder zijn dan 65 jaar.
(B) Voor nationale wedstrijden is er geen leeftijdsbeperking voor de Belgische vergunninghouders
(BelCy/CyV/FCWB). Voor de buitenlandse vergunninghouders geldt wel de leeftijdsbeperking opgelegd
door de UCI.
De vergunning, afgeleverd op naam van de gangmaker, moet op eenvoudige vraag van de aangestelde
commissarissen worden getoond.
2. Vereisten voor het verkrijgen van een vergunning gangmaker
Een geldig Bekwaamheidsattest en Medisch attest is noodzakelijk voor alle gangmakers (kopie van de
attesten toe te voegen aan de vergunningsaanvraag).
2.1 Bekwaamheidsattest
Gangmakers moeten een opleiding gevolgd hebben dat uit twee luiken bestaat:
1)
Een theoretische opleiding met examen
2)
Een praktische opleiding met test
De beoordeling gebeurt door een examencommissie aangesteld door de nationale pistecommissie.
De maximale geldigheid van het bekwaamheidsattest is 5 jaar. De examen- of pistecommissie kan
beslissen om deze geldigheidsduur te beperken tot een kortere periode maar kan de periode alleen
verlengen na een nieuwe test.
2.2 Medisch attest
Als Medisch attest wordt uitsluitend het “Fit to Pilot Derny” attest aanvaard.
Deze attesten worden uitsluitend afgeleverd door het VIAS Institute na het slagen in de opgelegde
onderzoeken en proeven (uitgebreide neuropsychologische screening : aandacht, volgehouden en verdeelde aandacht, reactiesnelheid, ruimtelijk inzicht… & uitgebreid medisch onderzoek).
De maximale geldigheid van het Medisch attest is 5 jaar. Het VIAS Institute kan beslissen om deze
geldigheidsduur te beperken tot een kortere periode maar kan de periode alleen verlengen na een
nieuw onderzoek of test.
Indien de algemene lichamelijke, geestelijke of visuele toestand van de vergunninghouder wijzigt
waardoor hij niet meer conform is met het Medisch attest, is zijn vergunning niet meer geldig en moet
hij deze inleveren bij de federatie. De vergunning kan terug verkregen worden op voorlegging van een
vernieuwd Medisch attest en Bekwaamheidsattest.

