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REGLEMENT FIXED GEAR EVENTS 
(VAST VERZET WEDSTRIJDEN) 

 

1. DEFINITIE 
Een Fixed Gear Event (= vast verzet wedstrijd), hierna te noemen “FGE”, is een wegwedstrijd met 
een baanfiets op een afgesloten parcours in de vorm van een criterium. 
 
De FGE kan als enkele wedstrijd (met wedstrijdaanvraag via de consul) of als toegevoegd 
onderdeel van een bestaand evenement (lees: criterium) onder auspiciën van de KNWU worden 
verreden. 
 
Dit impliceert dat bij een FGE aan de volgende minimale vereisten dient te worden voldaan: 

• Volledig afgesloten parcours welke niet toegankelijk is voor het overige verkeer; 

• De gebruikelijke afzettingsmaterialen gelijk aan het criterium alsmede een geluidsinstallatie 
voorzien van een microfoon aansluiting t.b.v. een microfonist; 

• Aanwezigheid van voldoende gediplomeerd EHBO personeel; 

• Aanwezigheid juryverhoog, ronde bord, bel, etc. 
 
 
2. PARCOURS 
De navolgende bijzonderheden zijn voor een FGE van toepassing: 

• Lengte afgesloten parcours ca. 1.200 – 5.000 meter; 

• Maximale afstand per wedstrijd(onderdeel):  60 Km. 

• Voldoende medewerkers (lees: goed herkenbare signaleurs) vanuit de organisatie om de 
veiligheid in de bochten en het oversteken van publiek te waarborgen, dienen aanwezig te 
zijn. Zij dienen herkenbaar te zijn en met vlag en fluit te zijn uitgerust; 

• Indien een FGE plaats vindt na zonsondergang dan dient het parcours goed verlicht te zijn. 
Met name de start/finish entourage dient met extra verlichting te zijn uitgerust. 

 
 
3. DEELNEMERS 

• Maximum aantal deelnemers: 100 (niet leeftijd gebonden); 

• Categorieën: Mannen en Vrouwen afzonderlijk te klasseren; 

• Buitenlandse deelname is toegestaan; 

• De deelnemers dienen hun verkregen rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen; 

• De deelnemers, zijnde geen licentiehouder, dienen zich door de organisatie te laten 
registreren op de daarvoor bestemde lijst (zie: punt 12 verzekeringen); 

• Deelname door licentiehouders is, behoudens toestemming van de organisatie, eveneens 
toegestaan. 

 
 
4. WEDSTRIJD 
De wedstrijd wordt verreden als (inter)clubwedstrijd zoals omschreven in artikel N 2.1.011.08 of op 
nationale basis met buitenlandse deelname en als individuele wedstrijd. 
De wedstrijd kan in series met een finale of als enkele afzonderlijke wedstrijd worden verreden. 
 
 
5. ADMINISTRATIE 
Door de organisatie wordt in het volgende voorzien: 

• Kleedruimte en toiletvoorziening; 

• Voldoende deelnemerslijsten voor alle belanghebbenden; 

• Voldoende goed leesbare rugnummers; 

• Elektronische uitslagverwerking; 

• Alle overige administratieve handelingen zoals inschrijving, etc. 
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6. JURY 

• Een FGE kan worden verreden met toestemming van de KNWU. Primair valt de 
verantwoording onder de consul in wiens district de wedstrijd plaats vindt. De consul 
beoordeeld in eerste instantie ook de wedstrijdaanvraag; 

• De begeleiding van een eigen deskundige jury valt onder de verantwoording van de 
organisatie; 

• Door de consul zal altijd minimaal één officieel KNWU jurylid worden toegevoegd ter 
controle. Alleen ingeval een organisatie dit wenst, dan dienen zij de consul te verzoeken 
om een complete jury; 

• Indien een FGE onderdeel uitmaakt van een bestaand criterium met andere officiële 
categorieën, dan kan gebruik worden gemaakt van de reeds aanwezige jury. Dit dient door 
de organisatie duidelijk en vroegtijdig te worden gecommuniceerd met de consul; 

• De vergoedingen voor officiële KNWU juryleden zijn gelijk aan hetgeen gesteld in de 
Jaarlijkse besluiten van het Hoofdbestuur onder het hoofdstuk Juryvergoedingen 
algemeen, onderdeel district kalender en/of categorie extra; 

• De organisatie kan/mag zorgen voor een microfonist; 

• De opname van de uitslag geschied op visuele basis. Er mag door de organisatie op eigen 
kosten een videofinish worden ingezet als extra hulpmiddel.  
Zo nodig kan via de consul worden voorzien in een official met KNWU video apparatuur. Dit 
dient tijdig met de consul te worden afgestemd en is tevens op kosten van de organisatie. 
E.e.a. op basis van de district-regels welke door de consul zijn te verstrekken 

 
 
7. PRIJZEN/PREMIES 
Het verrijden van prijzen en premies is toegestaan. De hoogte en het aantal toe te kennen prijzen 
en premies worden bepaald door de organisatie. 
Premies zullen in principe steeds betwist worden op de aankomstlijn. 
 
 
8. INSCHRIJFGELD 
De hoogte van het inschrijfgeld voor een FGE kan door de organisator worden bepaald en is niet 
gebonden aan een minimum of maximum bedrag. 
 
 
9. MATERIAAL 
Het materiaal waarmee aan een FGE mag/moet worden deelgenomen is: 

• Conventionele/traditionele baanfiets; 

• Traditionele/conventionele baanwielen met minimaal 16 spaken. Deze mogen niet zijn 
voorzien van een z.g. klapnaaf of vleugelmoeren; 

• Handremmen zijn niet toegestaan; 

• Het verzet dient een z.g. doortrapper te zijn met de vrijheid van het aantal tanden; 

• Klikpedalen zijn verplicht; 

• Het stuur dient een klassieke baanstuur te zijn; 

• Z.g. tijdritonderdelen zoals een tijdritstuur, opzetstuur, dichte wielen, etc. zijn verboden; 

• Een z.g. specifieke tijdrithelm is verboden. 
 
 
10. KLEDING 
De te dragen wedstrijdkleding is, uitgezonderd een nationale kampioenstrui (R/W/B) en een WK 
trui, vrij in kleur en reclame. Dit met inachtneming van hetgeen gesteld in Titel I, artikel 1.2.030 bis 
van het UCI/KNWU reglement. Dit impliceert: 

• Geen aanstootgevende teksten; 

• Geen discriminerende teksten; 

• Geen tabaksreclame; 
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• Geen reclame voor pornografische producten; 

• Geen reclame voor alcohol houdende dranken sterker dan 15 %. 
 
 
12. HELM 
Gelet op de artikelen 1.3.031 & N 1.3.031.01 van het KNWU reglement is het dragen van een 
harde schaalhelm verplicht. 
Deze dient te zijn voorzien van het keurmerk Ansi-, Snell- of CE (EN 1078) norm. 
 
 
12. VERZEKERING 
De organisatie (inclusief zijn medewerkers) is door het verkrijgen van een wedstrijdvergunning van 
de KNWU verzekerd op basis van WA/PO/Rechtsbijstand. 
 
Om deelnemers zonder een geldige licentie te verzekeren tijdens een FGE bij een categorie 4 
(inter)clubwedstrijd zoals beschreven in artikel N 2.1.011.08, dienen deelnemers met de 
Nederlandse nationaliteit minimaal het basislidmaatschap te hebben en de kosten hiervoor te 
voldoen zoals vermeld onder het hoofdstuk tarieven in de jaarlijkse besluiten van het 
Hoofdbestuur. 
 
Ingeval tijdens een categorie 4 (inter)clubwedstrijd wordt deelgenomen door Nederlandse of 
buitenlandse deelnemers zonder licentie of basislidmaatschap, dan dient het hierna volgende 
(gelijk aan een nationale FGE) te worden toegepast tegen een tarief van € 3,- . 
 
Om de deelnemers te verzekeren tijdens een nationale FGE dient de organisatie een Excellijst met 
gescheiden velden voorzien van; Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam en Emailadres binnen 
24 uur na de wedstrijd te mailen naar licenties@knwu.nl . De deelnemer dient € 3,- te betalen aan 
de organisatie voor afdracht/verzekering. De KNWU stuurt vervolgens, op basis van de Excel lijst, 
de organisatie een factuur van het aantal deelnemers x € 3,-.  
In het vervolg stuurt de KNWU de Nederlandse deelnemers een mail over hoe men, tegen 
bijbetaling van € 5,- in bezit komt van een KNWU Basislidmaatschap voor de rest van het jaar. 
Eenmaal in bezit van het basislidmaatschap behoeft gedurende de rest van het kalenderjaar voor 
een FGE enkel nog het door de organisator bepaalde inschrijfgeld aan de organisator betaald te 
worden voor de deelname aan wedstrijden. 
 
 
13. ONVOORZIEN 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist in: 

• Organisatorische aangelegenheden: De organisatie. 

• In wedstrijd technische aangelegenheden: De aanwezige jury. 
 


