KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE

FIETSAFMETINGEN BIJ EEN TIJDRIT
Gelet op het UCI/KNWU reglement Titel I (Algemene organisatie van de wielersport) en met name de artikelen 1.3.013
(zadel) en 1.3.023 (tijdrit-opzet stuur) is onderstaande van toepassing.
De afmetingen die bij een tijdrit in acht moeten worden genomen staan hierna stapsgewijs weergegeven:
1. De standaard maximale afmeting tussen de loodlijn van de trapas en het uiteinde van de [opzet] stuur (inclusief
shifters) bedraagt 75 cm.
Uitgangs positie is tevens dat de punt van de zadel zich minimaal 5 cm achter de loodlijn van de trapas moet
bevinden.
2. Om morfologische (lichaams-afwijkende) reden mag de zadel 5 cm naar voren worden geplaatst tot aan de
loodlijn van de trapas.
Wanneer hier gebruik van wordt gemaakt dan mag daarna geen afwijking meer plaatsvinden bij het stuur (zie
punt 3). De afstand loodlijn trapas tot aan het einde van het stuur (inclusief shifters) blijft in dit geval maximaal 75
cm bedragen.
Let op !
De jury dient hiervan (zo nodig met bewijsvoering) tijdens de fietscontrole te worden
geïnformeerd.
3. Eveneens om morfologische (lichaams-afwijkende) reden mag de afstand tussen de loodlijn van de trapas en het
uiteinde van het stuur (inclusief shifters) verlengt worden naar maximaal 80 cm.
Let op !
De jury dient hiervan (zo nodig met bewijsvoering) tijdens de fietscontrole te worden
geïnformeerd.
4. Voor renners met een lichaamslengte van 190 m of langer mag de verticale afstand tussen de loodlijn van de
trapas en het uiteinde van de stuur (inclusief shifters) verlengd worden tot 85 cm.
Let op !
De jury zal bij de fietscontrole ook controleren op juistheid van de gegevens der lichaamslengte.
Noot ! Slechts één vrijstelling om morfologische (lichaams-afwijkende) reden mag worden verzocht:
1. Of de punt zadel 5 cm naar voren;
2. Of gebruikmaking van verlenging van de horizontale lijn uiteinde stuur.

OP VOORHAND KAN DOOR DE KNWU NOOIT EEN VERKLARING WORDEN AFGEVEN EN
DIENT ALTIJD DE JURY VAN DE WEDSTRIJD IN KWESTIE TE WORDEN GEÏNFORMEERD.
OOK HET AFGEVEN VAN EEN DOORLOPENDE VERKLARING IS NIET MOGELIJK !
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ORGANIGRAM

STANDAARD AFMETINGEN
* Punt zadel minimaal 5 cm achter de loodlijn trapas.
* Verticale afmeting loodlijn trapas tot uiteinde stuur maximaal 75 cm.

AANTOONBARE MORFOLOGIE

AFWIJKING 1
Zadel 5 cm naar voren tot aan
maximaal de loodlijn trapas

OF

AFWIJKING 2
De verticale afstand van de loodlijn
trapas tot aan uiteinde stuur
maximaal 80 cm

AFWIJKING 3
(lichaamslengte 190 cm of meer)
De verticale afstand van de loodlijn
trapas tot aan uiteinde stuur
maximaal 85 cm

Noot. Morfologie houdt in: “Afwijkende lichaamsdelen”

