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RECTIEFICATIES, AANPASSINGEN, TOEVOEGINGEN OP DE JAARLIJKSE 
BESLUITEN 2019-2020 

     16 oktober 2019 
   DE WIJZIGINGEN ZIJN IN HET ROOD WEERGEGEVEN 
 
PAGINA 3 
INSCHRIJVEN/ BIJSCHRIJVEN/ BASISLIDMAATSCHAP 
BIJSCHRIJFGELD per deelnemer (Art. 1.2.054.12) in Categorie I en II wedstrijden: 
Voor bijschrijven (= 5 dagen of 120 UUR voor de wedstrijddag) in veldrit wedstrijden kan de organisatie de 
keuze maken om niet bij te schrijven of, om naast het eventuele inschrijfgeld, een bijdrage te vragen van € 
5,00. Let op! Dit geldt eveneens voor Nieuwelingen/Nieuweling meisjes en de jeugd, maar niet voor de 
Jeugdcategorieën. Keuze en bedrag dienen door de organisator in alle communicatiemogelijkheden te 
worden vermeld! 
 
PAGINA 10/11 
KNWU TOPCOMPETITIE VELDRIJDEN 2019-2020  
In het hieronder staande overzicht zijn de wedstrijden weergegeven waar voor de verschillende 
categorieën punten voor de KNWU Topcompetitie 2019-2020 te verdienen zijn. 

Datum Plaatsnaam Masters Nieuwelingen Nieuweling
en Meisjes 

Junioren Vrouwen/ 
junior 
vrouwen 

Elite/ 
Belofte/ 
amateurs 

19/10 Zaltbommel X X X X X X 
02/11 Rhenen X X X X X X 

24/11 Valkenswaard X X X X X X 

01/12 Moergestel X X X X X X 

07/12 Amersfoort X X X X X X 

29/12 Vorden  X X X X X X 

19/01 Huijbergen 
(finale) 

X X X X X X 

De KNWU Topcompetitie veldritwedstrijden worden toegewezen door de KNWU; deze bestaat uit minimaal 
7 en maximaal 10 Wedstrijden. Topcompetitie wordt verreden voor Nieuwelingen, Junioren, Masters, 
Nieuweling-Meisjes, Junior-Vrouwen, Vrouwen, Elite-Beloften en Amateurs-Sportklasse. De categorie Elite-
Beloften en Amateurs-Sportklasse worden verreden in één wedstijd. 
 
PAGINA 19/20 
COMPETITIE  
Er zal geen topcompetitie worden georganiseerd. Alle wedstrijden worden opgenomen in de KNWU 
strandrace competitie. De stand van deze competitie zal worden opgemaakt door de KNWU. 
Rangschikking zal worden opgemaakt met behulp van eerder genoemde puntentelling. Hiervan wordt het 
regelmatigheidsklassement en een strandrace competitie opgemaakt. De eindstand zal bepaald worden 
door de einduitslag van de KNWU strandrace competitie klassement. Eindstand in het 
regelmatigheidsklassement zal tevens de einduitslag van de KNWU strandrace competitie zijn. Om deel te 
kunnen nemen aan de competitie dient de organisatie te voldoen aan de criteria m.b.t. 
strandracecompetitie. Deze criteria maken deel uit van deze Jaarlijkse besluiten. 
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NIEUWE TOEVOEGING 

Duur van de wedstrijden 

5.1.048 De duur van de wedstrijden dient de volgende tijden zo dicht mogelijk te benaderen: 

- 40 minuten voor junior mannen wedstrijden 

- 40 minuten voor junior vrouwen wedstrijden 

- 40 minuten voor belofte vrouwen wedstrijden 

-40 – 50 minuten combinatie junior-vrouwen / elite vrouwen wedstrijden 

- 50 minuten voor belofte mannen wedstrijden 

- 50 minuten voor combinatie elite/belofte/amateur mannen wedstrijden 

- 60 minuten voor elite mannen/vrouwen wedstrijden en voor wedstrijden waarin elite renners en beloften 

gezamenlijk 

Rijden 

- 50 minuten voor de samengevoegde wedstrijden waarbij elite/beloften/amateur samen rijden 

 
NIEUWE TOEVOEGING 

Vanuit de UCI is er toestemming verleent om tijdens strandraces in het seizoen 2019-2020 gebruik te 

maken van een “bandendruk regulatiesysteem” (zoals het Velotto Vario Pressure systeem). 
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