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1. Fiets en kledij

Tijdritfiets
- 3 steunpunten
- Nieuwelingen: enkel opzetstuur

of tijdritstuur
- Regels Algemeen

* 1.3.012: <185cm
* 1.3.014: 24-30cm
* 1.3.013: >5cm
* 1.3.015: 24-30cm
* 1.3.016: 35-50cm

54-65cm
* 1.3.018: 55-70cm

- Gelijke wielen diameter
- Versnelling



1. Fiets en kledij

Specifiek: 75 cm max.
Uitz. Morfologie

Helm : Benorgoedgekeurd.
OPGELET: TIJDRITHELM bestaat NIET

Kledij : 1 Rugnummer



2. Start

 Startorde: bepaald door organisator
◦ Geen rekening meer houden met ploegen

◦ Vaste tussentijden
 Uitz. Wanneer rittenwedstrijd mogen de laatsten

gescheiden worden door grotere tussentijd.

 Fietscontrole: 15 min voor start
 Startpodium: Veiligheid
 Startprocedure:

◦ 1 Vasthouder

◦ 1 Starter (kijkt of alles vrij is)

◦ Aftellen: 1 min–30 sec–10 sec – 5-4-3-2-1-GO

◦ Opletten bij wegvallen renners



2. Start

 Valse Start
◦ Strafseconden doorgeven

 Te Laat aan de start
◦ Tijd loopt vanaf voorziene starttijdstip
◦ Laatkomer stilstaand vertrekken op moment dat er 

plaats is.
◦ Steeds voorrang verlenen aan tijdige renners.

 Onvoorziene hindernis.
◦ Start in blok uitstellen en aankomst verwittigen

 Steeds contact nemen met tijdopnemer
◦ Bij niet gestarte renners
◦ Bij onvoorziene omstandigheden
◦ Bij laattijdige start
◦ Bij valse start



3. Controle Parcours

 Algemene richtlijnen
◦ 1. Volgen van belangrijkste renners
◦ 2. Vaste controles op parcours
◦ 3. Vliegende = verplaatsbare controles

 Vastgestelde inbreuken doorgeven aan 
voorzitter jury
◦ Gedetailleerd: vb. Renner met rugnr X reed 
gedurende 500m in zog van renner Y.

◦ Rekening houden met snelheid van renners.



4. Wagens en motoren 

 Normale situatie

>100m >10m



5. Inhalen renners

 Fase 1: voor inhalen

>100m

 Fase 2:

>100m



5. Inhalen renners

 Fase 3: Renners minder dan 100m

<100m

 Fase 4: Renners halen in

> 2m



5. Inhalen renners

 Fase 5: 1 km voorbij inhaalmanoeuvre

>25m

> 50m

 Fase 6: Wanneer meer dan 50 meter



5. Inhalen renners

 Fase 7: Einde inhaalprocedure



6. Aankomst en uitslag

 Tijden tot op 1 honderdste gemeten

 Publicatie tijden tot op de seconde



7. Regels en straffen

 Renners moeten zich houden aan 
afstanden.
◦ Anders boete 30Chf

◦ Bij in het zog van andere renner 30 Chf + 
Tijdstraf tabel 12.1.041

◦ Wagen minder dan 10m: wagen 100 Chf + 
renner 20 sec straftijd.

 Ploegleiders in wagen blijven

 Niet opwarmen tijdens wedstrijd
◦ 30 Chf



7. Regels en Straffen


