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TITEL 20 : JEUGDWIELRENNEN
Reglementswijzigingen welke ingaan per 01.01.2021

Hoofdstuk 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

20.1.001

20.1.002

Toepasbaarheid
Deze titel is alleen van toepassing voor de categorie jeugd nationaal. In de gevallen
waarin deze titel niet voorziet gelden de overige bepalingen in het Reglement voor de
Wielersport.
Categorieën Jeugdlicenties en KNWU-lidmaatschap Basislidmaatschap
Jeugdlicenties zullen slechts worden verstrekt aan personen die lid zijn van een
vereniging die een licentie-houdende trainer in functie heeft.
Voor het verkrijgen van het KNWU-lidmaatschap basislidmaatschap wordt verwezen
naar het hiernavolgende artikel 20.1.003.
Jeugd (M/V)

KNWUlidmaatschap
Basislidmaatschap

8 t/m 14 jaar Deelname aan wedstrijden in de Cat.
2 & 4.
(BMX: zie Titel 6, Reglement BMX).
• KNWU-lidmaatschap
Basislidmaatschap vanaf de geboorte
mogelijk.
• Deelname aan uitsluitend clubactiviteiten,
zijnde geen fiets-trainingen of wedstrijden,
is mogelijk.
• Deelname aan
sportstimuleringsactiviteiten bijv.
loopfietsjes is mogelijk.
• Deelname aan uitsluitend trainingen en
clubactiviteiten is mogelijk vanaf 5 jaar.
• Deelname aan nationale MTB wedstrijden
voor de jeugd (LJC) is toegestaan.
• Betreffende de discipline BMX wordt
verwezen naar Titel 6 (reglement BMX).

(gewijzigd per 1.01.11; 1.01.14; 1.09.15; 1.03.17; 1.01.20; 1.01.21)

20.1.003

KNWU-lidmaatschap Basislidmaatschap
Het KNWU-lidmaatschap basislidmaatschap voor renners-licentiehouders is verplicht
en wordt verkregen middels aanmelding door de club waarvan men lid is. Ook de
verrekening dient plaats te vinden via de desbetreffende club.
Het KNWU-lidmaatschap basislidmaatschap voor niet licentiehouders kan worden
verkregen middels een individuele zelfstandige aanvraag op de KNWU site of via een
aangesloten vereniging respectievelijk organisatie van een evenement vallende
onder de KNWU vlag.
Zie verder ook Titel 1, Artikel N 1.1.038.02.
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Een (dag)startlicentie Het basislidmaatschap geldt bij wedstrijden als startbewijs en
als bewijs van verzekering (volgens de geldende KNWU-bepalingen) voor de
betreffende wedstrijd(en) en alle andere activiteiten vallende onder de KNWU vlag.
Uitzondering hierop is de discipline BMX.
Het KNWU-lidmaatschap basislidmaatschap blijft gedurende het gehele kalenderjaar
van kracht.
Deelname aan wedstrijden met een basislidmaatschap KNWU-lidmaatschap
aangevuld met een (dag)startlicentie is uitsluitend mogelijk in Categorie 4 wedstrijden,
Sportstimulering en Funklasse alsmede nationale wedstrijden bij (uitsluitend) de
discipline MTB.
Uitzondering op vorenstaande is de discipline BMX waarvoor wordt verwezen naar
Titel 6 (reglement BMX) m.n. bijlage N6 E.
Deelname aan een het NK MTB is met het basislidmaatschap KNWU-lidmaatschap
in combinatie met een startlicentie niet mogelijk.
Het tarief van het basislidmaatschap KNWU-lidmaatschap en (dag)startlicentie wordt
jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd middels de jaarlijkse besluiten.
(gewijzigd per 1.01.11; 1.01.12; 1.09.15; 1.01.21)
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