Wedstrijdreglement Noordelijke Wielercompetitie 2019
Algemeen
Voor de NWC-wedstrijden zijn de reglementen van de KNWU van kracht. Uitzonderingen hierop zijn:
-

-

-

De vereniging waar de wedstrijd wordt verreden, is verantwoordelijk voor de organisatie.
Het betreft hier o.a. de wedstrijdjury, EHBO en overige vrijwilligers.
De renner betaalt éénmalig 3 euro voor een rugnummer. Met dit rugnummer rijden de
renners alle NWC-wedstrijden in het seizoen.
Renners die hun rugnummer zijn vergeten kunnen een nieuw nummer kopen á 3 euro.
Cat. 1, 2 en 3 starten in dezelfde wedstrijd waarbij de hoogste categorie op de voorste startrij
staat.
Cat. 4 en 5 starten in dezelfde wedstrijd waarbij de hoogste categorie op de voorste startrij
staat.
Cat. 6 en 7 starten in dezelfde wedstrijd waarbij de hoogste categorie op de voorste startrij
staat.
Nieuwelingen/junioren jongens en meisjes starten in dezelfde wedstrijd.
Iedere categorie rijdt zijn eigen aantal ronden.
We klasseren jeugd per categorie en nieuwelingen en junioren samen maar wel gescheiden
naar man/vrouw
Er kan geen aanspraak worden gemaakt op rondecompensatie.
Bij valpartijen kan de jury besluiten tot een neutralisatie.
KNWU-wedstrijdlicentie is niet noodzakelijk.
Uitslagen worden direct na de wedstrijd bekend gemaakt.
Protest over de uitslag van de gereden wedstrijd kan alleen gedaan worden op de
wedstrijddag zelf. Dit kan alleen bij de jury op de baan zodra deze de uitslag heeft bekend
gemaakt. Over de uitslagen wordt daarna niet meer gecorrespondeerd.
Inschrijving vindt op de wedstrijddag zelf plaats op de baan (geen voorinschrijving nodig).
Bij inschrijving toont de renner zijn KNWU-basispas.
We vragen de deelnemers om met door de KNWU vastgestelde maximale verzetten te rijden.
We controleren iedereen op verzet. Als een renner niet aan de eisen voldoet mag deze
meedoen maar valt buiten de uitslag van dag. We communiceren alleen dat er
verzetcontrole is.
Om aanspraak te maken op de eindoverwinning moet de renner aanwezig zijn bij de
prijsuitreiking na de finale wedstrijden.
Een Mylaps chip is verplicht om te worden opgenomen in de uitslag. KNWU stelt leenchips
ter beschikking
In geval van gelijke stand in het eindklassement na de finale worden de volgende regels
gehanteerd:
o De renner met de meeste overwinningen over alle wedstrijden krijgt de hoogste
klassering.
o Als dit ook geen uitsluitsel geeft, krijgt de renner met de hoogste klassering in de
finale, de hoogste klassering in het eindklassement.
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Aantal ronden
Het aantal ronden dat gereden zal worden, is afhankelijk van de lengte van de baan van de
organiserende vereniging. Het aantal kilometers dat gereden moet worden per categorie is voor de
jeugd conform het KNWU-reglement.
cat. 1
cat. 2
cat. 3
cat. 4
cat. 5
cat. 6
cat. 7
nwl/jun. meisjes
nwl/jun. jongens

maximaal 6 km
maximaal 8 km
maximaal 12 km
maximaal 15 km
maximaal 20 km
maximaal 25 km
maximaal 35 km
40 min + drie ronden
45 min + drie ronden
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Wedstrijden en tijden





10:00 uur
10:30 uur
11:15 uur
12:15 uur

cat. 1, 2 en 3
cat. 4 en 5
cat. 6 en 7
nieuwelingen/junioren jongens en meisjes

De wedstrijden volgen direct na elkaar. Daarna volgen de wedstrijden van de andere categorieën zich op.
Hierdoor is een exacte begintijd van deze wedstrijden moeilijk aan te geven. Bovenstaande tijden kunnen als
richttijd worden genomen.

Klassementen










Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Categorie 4
Categorie 5
Categorie 6
Categorie 7
Nieuwelingen/junioren jongens
Nieuwelingen/junioren meisjes
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Puntenverdeling
1e plaats
2e plaats
3e plaats
4e plaats
5e plaats
6e plaats
7e plaats
8e plaats
9e plaats
10e plaats
11e plaats
12e plaats
13e plaats
14e plaats
15e plaats
16e plaats
17e plaats
18e plaats
19e plaats
20e plaats
21e plaats
22e plaats
23e plaats
24e plaats
25e plaats
26e plaats
27e plaats
28e plaats
29e plaats
30e plaats
31e plaats
32e plaats

101 punten
90 punten
80 punten
70 punten
60 punten
50 punten
40 punten
36 punten
32 punten
30 punten
28 punten
26 punten
24 punten
22 punten
20 punten
18 punten
16 punten
15 punten
14 punten
13 punten
12 punten
11 punten
10 punten
9 punten
8 punten
7 punten
6 punten
5 punten
4 punten
3 punten
2 punten
1 punt
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