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REGLEMENT KNWU TOPCOMPETITIE VROUWEN 2021 

Deze competitie bestaat in 2021 uit een reeks van nationale vrije wedstrijden en UCI 1.1 en 1.2 

wedstrijden. 

Aan deze competitie kan worden deelgenomen door; 

• UCI Vrouwen Ploegen (in Nationale wedstrijden alleen Nederlandse UCI Teams) 

• Nationale ploegen  

• Regioploegen  

• Clubploegen  

• Maximaal 3 buitenlandse teams (zijnde clubteams of Continentale ploegen) 

Houders van Amateur-vrouw of Junior-vrouw licenties zijn niet startgerechtigd in deze competitie. 

 

De ploegen die zich voor de gehele competitie hebben ingeschreven, hebben startrecht in alle wedstrijden. 

Ploegen die zich niet of later hebben ingeschreven kunnen op wildcards worden toegelaten door de 

organisator tot het maximaal aantal rensters is bereikt. (UCI wedstrijden conform UCI reglement (176), 

nationale wedstrijden conform het nationale reglement (150)).  

SAMENSTELLING STARTVELD INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN 

Startgerechtigd zijn in ieder geval de ploegen die zich voor de gehele competitie hebben ingeschreven voor 

15 januari). 

Daarna kan het veld worden opgevuld in volgorde als hieronder tot het maximum van 176 rensters is 

bereikt: 

1. UCI-teams; 

2. Nederlandse clubteams; 

3. Maximaal drie buitenlandse clubteams (in geval van wedstrijden op de nationale kalender) 
Indien het maximum aantal rensters van 150 deelnemers niet bereikt is, is individuele inschrijving 
toegestaan.  
De volgorde die hierin gehanteerd wordt is: 

1. Nederlandse (club) rensters waarvan het team niet start. 
2. Nederlandse UCI rensters waarvan het team niet start. 
3. Buitenlandse rensters in dienst van een Nederlands team. 
4. Overige individuele rensters waarvan het team niet start. 
5. Overige individuele rensters waarvan het team wel start. 

SAMENSTELLING STARTVELD NATIONALE WEDSTRIJDEN 

Startgerechtigd zijn in ieder geval de ploegen die zich voor de gehele competitie hebben ingeschreven voor 

15 januari). 

Daarna kan het veld worden opgevuld in volgorde als hieronder tot het maximum van 150 rensters is 

bereikt: 

1. Nederlandse UCI-teams; 

2. Nederlandse clubteams; 

3. Maximaal drie buitenlandse clubteams (in geval van wedstrijden op de nationale kalender) 
Indien het maximum aantal rensters van 150 deelnemers niet bereikt is, is individuele inschrijving 
toegestaan.  
De volgorde die hierin gehanteerd wordt is: 

1. Nederlandse (club) rensters waarvan het team niet start. 
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2. Nederlandse UCI rensters waarvan het team niet start. 
3. Buitenlandse rensters in dienst van een Nederlands team. 
4. Overige individuele rensters waarvan het team niet start. 
5. Overige individuele rensters waarvan het team wel start. 

INSCHRIJVING WEDSTRIJDEN 

Conform art. 1.2.048 en 1.2.049. 

PLOEGENSAMENSTELLING 

Ploegen van maximaal 8 en minimaal 5 rensters of maximaal 6 en minimaal 4 rensters (ter bepaling door de 

organisator).  Deze ploegen kunnen uitsluitend samengesteld worden uit Elite-Vrouwen.  

KLASSEMENTEN 

PLOEGENKLASSEMENT 

Deelnemers aan het ploegenklassement zijn ploegen die zich hebben ingeschreven voor de gehele 

competitie voor 7 januari. 

 

Het competitieklassement voor ploegen komt tot stand door het opmaken van een ploegenklassement op 

basis van tijd, gebaseerd op de eerste drie rensters in de uitslag van de aan de wedstrijd deelnemende 

ploegen. (Individuele inschrijvers tellen NIET mee). Op grond van deze uitslag worden de punten voor de 

competitie toegekend aan de ploegen volgens onderstaand schema. Er wordt niet opgeschoond. 

Ploegen, ex aequo in het ploegenklassement, zullen worden gerangschikt op basis van de plaats uitslag van 

hun beste 3 rensters.  

Is ook dan nog de stand gelijk, dan is de plaats uitslag van de beste renster bepalend.  

Winnaar wordt de ploeg welke de meeste punten scoort in het totaalaantal wedstrijden waaraan, in het 

kader van de competitie, wordt deelgenomen.  

De punten worden per wedstrijd als volgt toegekend op de uitslag van het ploegenklassement: 

1E PLAATS 30 punten 11e plaats 10 punten 

2E PLAATS 28 punten 12e plaats 9 punten 

3E PLAATS 26 punten 13e plaats 8 punten 

4E PLAATS 24 punten 14e plaats 7 punten 

5E PLAATS 22 punten 15e plaats 6 punten 

6E PLAATS 20 punten 16e plaats 5 punten 

7E PLAATS 18 punten 17e plaats 4 punten 

8E PLAATS 16 punten 18e plaats 3 punten 

9E PLAATS 14 punten 19e plaats 2 punten 

10E PLAATS 12 punten 20e plaats 1 punten 

 
Ingeval in het klassement meerdere ploegen met een gelijk aantal punten eindigen, wordt het klassement 
bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd zal een 
tussenstand worden opgemaakt. De standen worden bijgehouden m.b.v. het Sypt-systeem 
(www.wielren.info). De tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de 
KNWU-website. 
De vast deelnemende ploegen verplichten zich tot deelname aan alle wedstrijden van de KNWU 
Topcompetitie. Elke toegelaten ploeg zal bij niet deelname aan een wedstrijd beboet worden 
overeenkomstig de UCI-reglementen, echter met een minimum van € 125, welke als vergoeding aan de 
organisator zal worden overgemaakt. Daarnaast zullen 50 punten op het klassement in mindering worden 
gebracht. 
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INDIVIDUEEL KLASSEMENT 

Elke deelneemster krijgt punten toegekend ongeacht of zij uitkomt voor een aan deze competitie 

deelnemend team, een mix- of regioteam conform UCI reglement of (in nationale wedstrijden) individuele 

deelneemster.  

Het competitieklassement voor individuele rensters komt tot stand door opmaken van een Individueel 

klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende rensters. Op grond 

van deze uitslag worden de punten voor het individuele topcompetitieklassement toegekend aan de 

rensters volgens onderstaand schema.  

Winnaar wordt die renster, die de meeste punten behaalt in het totaal aantal wedstrijden waaraan in het 

kader van deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van iedere topcompetitiewedstrijd wordt een 

tussenstand opgemaakt en de renster die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui.  

De eerst voorkomende clubrenster in de stand van het klassement ontvangt een aparte leiderstrui. In de 

eerstvolgende competitiewedstrijd worden de leiderstruien gedragen door de rensters die de leiding 

hebben in het klassement of, indien deze niet deelnemen, door de deelnemende renster(s) die als 

eerstvolgende hoogste staat/staan in het klassement.  

Indien de eerste drie rensters van het klassement niet aanwezig zijn, wordt de trui NIET gedragen.  

 

1E PLAATS 30 PUNTEN 11E PLAATS 10 PUNTEN 

2E PLAATS 28 punten 12e plaats 9 punten 

3E PLAATS 26 punten 13e plaats 8 punten 

4E PLAATS 24 punten 14e plaats 7 punten 

5E PLAATS 22 punten 15e plaats 6 punten 

6E PLAATS 20 punten 16e plaats 5 punten 

7E PLAATS 18 punten 17e plaats 4 punten 

8E PLAATS 16 punten 18e plaats 3 punten 

9E PLAATS 14 punten 19e plaats 2 punten 

10E PLAATS 12 punten 20e plaats 1 punten 

 

Ingeval in het klassement meerdere rensters met een gelijk aantal punten eindigen, wordt het klassement 

bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd zal een 

tussenstand worden opgemaakt. De standen worden bijgehouden m.b.v. het Sypt-systeem 

(www.wielren.info). De tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de 

KNWU-website. 

Een renster dient aan tenminste drie wedstrijden van de topcompetitie te hebben deelgenomen om in 

aanmerking te komen als eindwinnaar van het klassement. 

 

Individueel eindklassement: prijzengelden zullen toegekend worden conform het individueel 

eindklassement van de Women Cycling Series. Het barema (€ 1500 of prijzenbarema in verhouding tot het 

aantal verreden wedstrijden) is hiervan als volgt vastgelegd:  
  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
400€  275€  175€  150€  125€  100€  100€  75€  50€  50€  

PLOEGLEIDERSWAGENS  

De volgorde van de ploegleiderswagens komt tot stand voor internationale wedstrijden conform artikel 

2.3.018. En voor nationale wedstrijden conform artikel N.2.3.018.01 
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WEDSTRIJDEN 
Wedstrijden KNWU Topcompetitie Vrouwen 2021: Zie Hoofdstuk KALENDERS. 
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