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Toe te voegen in de reglementen piste
BELGISCHE BAANRECORDS
Algemeen
3.5.001 N
De KBWB erkent enkel Belgische baanrecords in de volgende categorieën en disciplines:
Vliegende start:
Alle categorieën: 200 meter
Staande start:
Mannen:
Teamsprint (enkel op een 250 m baan), 1 km, 4 km, 4 km per ploeg, uurrecord
Vrouwen:
Teamsprint (enkel op een 250 m baan), 500 m, 3 km, 3 km per ploeg, uurrecord
Mannen Juniors:
Teamsprint (enkel op een 250 m baan), 1 km, 3 km, 4 km per ploeg
Vrouwen Juniors:
Teamsprint (enkel op een 250 m baan), 500 m, 2 km, 3 km per ploeg
Mannen Nieuwelingen: Teamsprint (enkel op een 250 m baan), 500 m, 2 km, 2 km per ploeg
Vrouwen Nieuwelingen: Teamsprint (enkel op een 250 m baan), 500 m, 2 km, 2 km per ploeg
3.5.002 N
De formule van het Belgisch baanrecord behoort uitsluitend de KBWB toe.
3.5.003 N
Enkel de KBWB kan een Belgisch record erkennen en homologeren, behalve indien de poging een wereldrecord
betreft. In dat geval is enkel de UCI bevoegd.
3.5.005 N
Records kunnen verwezenlijkt worden tijdens een competitie of een specifieke poging, die eveneens verreden zal
worden volgens de specifieke reglementen van de UCI en de KBWB.
Een specifieke poging tot het breken van een Belgisch record is onderworpen aan een voorafgaande en schriftelijke
toelating van de KBWB aan de Belgische renner(s) in kwestie.
Geen enkele specifieke recordpoging zal aanvaard worden tijdens de Belgische baankampioenschappen,
uitgezonderd het uurrecord of de beste uurprestatie.
3.5.006 N
Het publiek en de pers mogen de ganse tijd de Belgische recordpoging bijwonen. Het aantal toeschouwers en
persmensen mag beperkt worden in het belang van de recordpoging, mits schriftelijk akkoord van de KBWB.
3.5.007 N
Voor elke poging buiten competitie dient de renner of de ploeg alleen te zijn op de wielerbaan.
3.5.008 N
De records dienen gereden te worden op een door de UCI gehomologeerde wielerbaan.
Enkel fietsen die door het reglement van de baanwedstrijden toegelaten zijn mogen gebruikt worden.
De startblok moet gebruikt worden in de specialiteiten met staande start, het uurrecord inbegrepen.
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3.5.009 N
Indien de recordpoging plaatsvindt buiten België, dienen de beide betrokken federaties samen te werken om te
maken dat de poging zou kunnen doorgaan in de best mogelijke voorwaarden, onder andere betreffende de
ordediensten, de commissarissen en de antidopingcontrole.
3.5.010 N
De kosten met betrekking tot de poging vallen ten laste van de renner (waaronder de reis en hotelkosten van de
internationale commissaris en de antidopinginspecteur, de laboratoriumkosten en andere KBWB-kosten).
Indien de poging plaatsvindt buiten België heeft de nationale federatie van het betrokken land het recht op de
terugbetaling van de kosten die zij diende te maken.
Tijdopname
3.5.011 N
De recordpogingen dienen elektronisch en ronde per ronde te worden gechronometreerd, tot op een duizendste
seconde.
3.5.012 N
De elektronische tijdopnames van uurrecordpogingen zullen verplicht gedubbeld worden door een manuele
tijdopname. Deze tijdopname zal gebeuren door twee tijdwaarnemers die door de nationale federatie van het land
waar de poging plaatsvindt zijn erkend.
3.5.013 N
De gechronometreerde tijden worden genoteerd op tijdwaarnemingsbladen die gehandtekend dienen te worden door
de tijdwaarnemer die ze opstelt.
Controle
3.5.014 N
Een record dat geregistreerd is ter gelegenheid van een competitie zal slechts gehomologeerd worden indien een
internationale UCI-commissaris de wedstrijd controleerde als lid van het college van commissarissen en het verslag
ondertekende waarvan sprake in art. 3.5.016.
3.5.015 N
Elke recordpoging dient voorafgaandelijk door de nationale federatie waar de poging wordt ondernomen te worden
toegelaten. De nationale federatie zal een internationale UCI-commissaris aanwijzen om de poging te superviseren.
Voor een uurrecordpoging wordt de commissaris aangeduid door de UCI.
Verslag
3.5.016 N
Van elke record zal een gedetailleerd verslag worden opgesteld waarin de precieze omstandigheden in dewelke het
record werd gevestigd verduidelijkt wordt, conform de modellen geleverd door de UCI of KBWB. Het verslag zal
onverwijld opgesteld en ondertekend worden door de internationale UCI-commissaris, door ten minste een andere
aanwezige official en door de renner(s) die het record verwezenlijkte.
Zie bijlage 1.
3.5.017 N
De internationale commissaris stuurt het verslag met de originele tijdwaarnemingsbladen door naar de KBWB.
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Homologatie
3.5.019
Geen enkel record zal gehomologeerd worden indien het niet beantwoordt aan alle toepasselijke voorschriften.
3.5.020
Een record dat op dezelfde dag wordt gebroken wordt niet gehomologeerd.
3.5.021 N
Records gevestigd tijdens wereldbekers, wereldkampioenschappen en Olympische spelen mogen gehomologeerd
worden door een attest op een officieel communiqué van de uitslagen, ondertekend door de voorzitter van het
college van commissarissen en door de technisch afgevaardigde van de UCI (of door de nationale coördinator van
de pistecommissie van de KBWB indien het tijdens een B.K. plaatsvindt). Ingeval van betwisting mag een
homologatieaanvraag ingediend worden bij het directiecomité van de UCI (of het Dagelijks Bestuur van de KBWB
tijdens een B.K.) volgens navolgende artikels.
3.5.022 N
Ongeacht de toepassing van art. 3.5.021 N wordt een Belgische record slechts erkend indien het door de UCI of
KBWB gehomologeerd wordt.
3.5.023 N
De homologatieaanvraag wordt gedaan door de renner die het record verwezenlijkte. Op straffe van
onontvankelijkheid dient de aanvraag toe te komen op de bondszetel van de KBWB uiterlijk een maand na de datum
van het record.
3.5.024 N
Indien de KBWB oordeelt dat er elementen zijn die strijdig zijn met de homologatie, nodigt het de renner of zijn
vertegenwoordiger uit om zich uit te spreken over deze elementen alvorens een beslissing te nemen. Bij gebrek en
indien het record niet gehomologeerd wordt mag de renner beroep aantekenen bij het geschikte beroepsorgaan.
3.5.025 N
De KBWB houdt een lijst bij van de gehomologeerde Belgische records en publiceert deze regelmatig, met de nodige
updates.
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