REGLEMENTEN EN INSCHRIJFPROCEDURES TOPCOMPETITIES EN
NATIONALE WEDSTRIJDEN NIEUWELINGEN EN JUNIOREN (M-V)
KNWU TOPCOMPETITIE JUNIOREN (MANNEN & VROUWEN) 2021
Voor deze groepen gaan we in het kader van talentontwikkeling een hoogwaardige reeks wedstrijden
aanbieden waarvoor ook voldoende politie-ondersteuning wordt ingezet. Goed georganiseerde en
selectieve wedstrijden met een kwalitatief hoog deelnemersveld. De reeks is verdeeld over het jaar
en het land en bestaat uit wedstrijden met uitdagende parkoersen.
In de topcompetitie wedstrijden zijn er volgens de puntentelling van schema 2 punten te verdienen
voor het NK. De topcompetitie wedstrijden worden door de talentcoach gebruikt voor de selectie van
de Nations Cup wedstrijden.
De inschrijving bij de junioren mannen geschiedt via voorinschrijving. Gestart wordt er met ploegen
van 5 renners. Om voor deelname in aanmerking te komen dienen verenigingen minimaal 8 renners
te hebben; clubcombinaties zijn daarbij toegestaan.
Startrecht is er voor de acht districtsteams die we graag allemaal zien starten, om renners van kleine
verenigingen ook de kans te bieden. In districtsteams mogen tot maximaal twee renners opgenomen
worden per club die al aan de start staat.
De reeks staat primair open voor Nederlandse verenigingen. Buitenlandse clubs kunnen, in overleg
met de KNWUcoördinator en de organisatie, toegelaten worden.
De inschrijving van de junior vrouwen geschiedt via vrije inschrijving. Gelijk aan de vrije nationale
wedstrijden.
Truien zijn er voor de leider in het klassement en voor de beste 1e jaars.

INSCHRIJVING TOPCOMPETITIE
Junioren mannen: Via voorinschrijving voor 7 januari middels inschrijfformulier
Junioren vrouwen: individuele inschrijving

PLOEGENSAMENSTELLING
Junioren mannen: Ploegen van maximaal 5 renners
Junioren vrouwen: individuele inschrijving

KLASSEMENT
INDIVIDUEEL KLASSEMENT
Het competitieklassement is voor zowel de junioren mannen als de junioren vrouwen gelijk. Het
klassement komt tot stand door opmaken van een Individueel klassement, gebaseerd op de
wedstrijduitslag.
Op grond van deze uitslag worden de punten voor het individuele topcompetitieklassement
toegekend aan de renners/rensters volgens onderstaand schema. Winnaar wordt die renner/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 renner/renster die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui.
De eerst voorkomende 1e jaars junior 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. Indien deze niet deelnemen, wordt de trui niet gedragen. De
competitiepunten worden per wedstrijd als volgt toegekend op de individuele uitslag:

1e plaats

100 punten

16e plaats

16 punten

2e plaats

80 punten
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3e plaats
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10e plaats

28 punten
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11e plaats

26 punten

26e plaats

5 punten

12e plaats

24 punten

27e plaats

4 punten

13e plaats

22 punten

28e plaats

3 punten

14e plaats

20 punten

29e plaats

2 punten

15e plaats

18 punten

30e plaats

1 punt

Ingeval in het klassement meerdere renners/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 tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig
mogelijk worden gepubliceerd op de KNWU-website.
Een renner/renster dient aan tenminste drie wedstrijden van de topcompetitie te hebben
deelgenomen om in aanmerking te komen als eindwinnaar van het klassement.
Voor het totaalklassement zijn de volgende eindprijzen beschikbaar:
Juniormannen: Prijzenschema E 20 prijzen (€ 1.070,-)
Juniorvrouwen: Prijzenschema E 20 prijzen (€ 1.070,-)

PLOEGLEIDERSWAGENS
Binnen de topcompetitie wordt er slechts met neutrale wagens gereden in de karavaan.

WEDSTRIJDEN
Zie Hoofdstuk KALENDERS

VOORINSCHRIJVING JUNIOR MANNEN TOPCOMPETITIE
Om deel te kunnen nemen aan de topcompetitie wegwedstrijden voor junioren mannen
(geboortejaren 2003 en 2004) dienen ploegen zich aan te melden door middel van voorinschrijving.
Alle topcompetitie wegwedstrijden en omlopen staan open voor verenigingen, een combinatie van
Nederlandse verenigingen en/of districtsteams van 5 renners (Maximaal 150 deelnemers). Let op:
uniforme shirts vereist. Met behulp van het vooraf verdelen van de wedstrijden kunnen we iedereen
voldoende mogelijkheid bieden om klassiekers te rijden. De verdeling wordt mede gebaseerd op het
aantal licentiehouders per club of gecombineerd team. Ook zorgen we via spreiding van teams voor
voldoende kwaliteit in diverse wedstrijden. Clubs en clubcombinaties die zich inschrijven voor de
gehele reeks hebben bij de verdeling voorrang.

Naast de clubteams krijgen de sporttechnische districtscoördinatoren/RTC-ers de mogelijkheid
districtsteam(s) toe te voegen. De sporttechnische districtscoördinatoren/RTC-ers dienen vooraf aan
te geven aan welke wedstrijden de districtsploeg wil deelnemen. District teams, waarvan opgave
geschiedt door de districtscoördinator of RTC, hebben altijd startrecht. In districtsteams mogen tot
maximaal twee renners opgenomen worden per club die al aan de start staat.
We roepen verenigingsbestuurders, ploegleiders, districtscoördinatoren, RTC-ers en / of andere
belanghebbenden op in te schrijven. Wel dient u er rekening mee te houden dat definitief
toegezegde wedstrijden daadwerkelijk gereden dienen te worden. Mocht een team zich toch
afmelden voor een ingeschreven en toegewezen wedstrijd dan vindt er geen restitutie plaats van het
inschrijfgeld! Na de toewijzing ontvangen de teams een nota betreffende het totaalbedrag aan
inschrijfgeld van de KNWU. Deze nota dient voor aanvang van het seizoen te worden betaald. Indien
hier niet aan wordt voldaan, kan men niet deelnemen aan de wedstrijden. De organisatoren
ontvangen het inschrijfgeld van de KNWU.
De inschrijfformulieren dien voor 7 januari per mail gestuurd te worden naar wegsport@knwu.nl
Bij de inschrijving dient u een lijst met de namen van de renners van uw vereniging, die gedurende
het seizoen 2021 deel uit maken van de club, te vermelden. Hiervoor dient het inschrijfformulier
(Excel) op de KNWUwebsite te worden gebruikt. Inschrijvingen anders dan via het inschrijfformulier
worden niet in behandeling genomen. U kunt voor de hele reeks inschrijven of voor losse
wedstrijden. Clubs die voor de hele reeks inschrijven hebben bij de verdeling voorrang.
Let op:
Een combinatie van Nederlandse verenigingen geldt voor het hele jaar en voor alle
topcompetitiewedstrijden.
Er kan tijdens het seizoen geen wisseling of aanvulling van verenigingen plaats vinden. Tevens is het
opnemen van ‘gastrenners’ niet toegestaan. Indien dit wel gebeurt, zal de hele ploeg een startverbod
krijgen.
Een districtsploeg wordt gevormd uit renners die lid zijn van een vereniging uit het desbetreffend
district. Andere opties zijn onmogelijk.
Buitenlandse clubs kunnen, in overleg met de KNWUcoördinator en de organisatie, toegelaten
worden. Nederlandse renners die lid zijn van een buitenlandse club, zijn uitgesloten van deelname.

MATERIAALWAGENS
Per wedstrijd worden er, bij de publicatie van de verdeling, drie ploegen aangewezen die tijdens deze
wedstrijd als neutrale materiaalwagen moeten meerijden. Dit als aanvulling op de twee door de
organisatie geregelde neutrale wagens. De juryvoorzitter bepaalt de plaats van de neutrale wagens in
de karavaan. Wanneer een vereniging niet de mogelijkheid heeft een neutrale materiaalwagen te
leveren, dient zij zelf voor vervanging te zorgen. Een vereniging die dit nalaat, verliest het recht op
deelname aan de wedstrijd.

INSCHRIJVING
In februari 2021 zal de KNWU via de KNWUsite (www.knwu.nl) de indelingslijsten publiceren. Na
publicatie van de wedstrijdadvertentie geldt de gebruikelijke inschrijfprocedure. Clubs, een
combinatie van Nederlandse verenigingen) én districtsteams die 14 dagen voor de wedstrijd hun
deelname niet bevestigd hebben bij de wedstrijdorganisatie, verliezen hun recht op deelname aan de
wedstrijd.
Voor het wijzigen of bijschrijven van renners, vanaf 48 uur voor aanvang van de wedstrijd, dient €10,-

te worden betaald, bovenop het inschrijfgeld, aan de organisator. Dit bedrag vervalt aan de
organisator van de wedstrijd.
De (voor)inschrijving sluit op 6 januari 2021 om 23.59 uur. De voorinschrijving is bedoeld voor
wedstrijden welke hieromtrent afzonderlijk op de KNWU-site worden gepubliceerd en/of staan
vermeld onder het hoofdstuk “KALENDERS, junioren topcompetitie”.

NATIONALE VRIJE WEDSTRIJDEN JUNIOREN (M/V)
Voor de nationale vrije wedstrijden voor junioren kan er in 2021 door de renner zelf worden
ingeschreven. Er vindt geen voorinschrijving meer plaats per ploeg en restricties over het minimale
en maximale aantal renners per club komt te vervallen. Tevens kan er in ploegverband worden
ingeschreven via MijnKNWU. Deze nieuwe procedure zal in 2021 als pilot worden gestart en aan het
eind van het seizoen worden geëvalueerd.
De inschrijftermijn voor Nationale wegwedstrijden verloopt via twee stappen.
Tot 28 dagen voor de wedstrijd geldt het normale inschrijftarief. Tot 14 dagen voor de wedstrijd
geldt het bijschrijftarief. Daarna sluit de inschrijving. Wanneer het maximale aantal inschrijvingen van
is bereikt komen renners op de reservelijst. Tijdens het inschrijven dient direct via iDeal het
inschrijfgeld betaald te worden. Indien men niet toegelaten wordt tot de wedstrijd zal het betaalde
inschrijfgeld retour gestuurd worden.
Renners die zich afmelden krijgen geen restitutie van het inschrijfgeld. Renners die zich niet of
zonder geldige reden afmelden krijgen een boete van € 30,- per overtreding conform artikel N
1.2.054.10. Afschrijven dient uiterlijk op de wedstrijddag rechtstreeks per mail bij de organisator te
geschieden.

NATIONALE WEDSTRIJDEN NIEUWELINGEN MEISJES & JONGENS
INSCHRIJVING NATIONALE WEDSTRIJDEN
Nieuweling jongens: Via voorinschrijving voor 7 januari middels inschrijfformulier
Nieuweling meisjes: individuele inschrijving

VOORINSCHRIJVING NIEUWELING JONGENS
Om deel te kunnen nemen aan de wegwedstrijden voor nieuweling jongens (geboortejaren 2005 en
2006) dienen ploegen zich aan te melden door middel van voorinschrijving. Alle nationale
wedstrijden voor nieuwelingen staan open voor verenigingen, een combinatie van Nederlandse
verenigingen en/of districtsteams van 5 renners (Maximaal 150 deelnemers). Let op: uniforme shirts
vereist. Met behulp van het vooraf verdelen van de wedstrijden kunnen we iedereen voldoende
mogelijkheid bieden om klassiekers te rijden. De verdeling wordt mede gebaseerd op het aantal
licentiehouders per club of gecombineerd team. Ook zorgen we via spreiding van teams voor
voldoende kwaliteit in diverse wedstrijden. Clubs en clubcombinaties die zich inschrijven voor de
gehele reeks hebben bij de verdeling voorrang.
Naast de clubteams krijgen de sporttechnische districtscoördinatoren/RTC-ers de mogelijkheid
districtsteam(s) toe te voegen. De sporttechnische districtscoördinatoren/RTC-ers dienen vooraf aan
te geven aan welke wedstrijden de districtsploeg wil deelnemen. District teams, waarvan opgave

geschiedt door de districtscoördinator of RTC, hebben altijd startrecht. In districtsteams mogen tot
maximaal twee renners opgenomen worden per club die al aan de start staat.
We roepen verenigingsbestuurders, ploegleiders, districtscoördinatoren, RTC-ers en / of andere
belanghebbenden op in te schrijven. Wel dient u er rekening mee te houden dat definitief
toegezegde wedstrijden daadwerkelijk gereden dienen te worden. Mocht een team zich toch
afmelden voor een ingeschreven en toegewezen wedstrijd dan vindt er geen restitutie plaats van het
inschrijfgeld! Na de toewijzing ontvangen de teams een nota betreffende het totaalbedrag aan
inschrijfgeld van de KNWU. Deze nota dient voor aanvang van het seizoen te worden betaald. Indien
hier niet aan wordt voldaan, kan men niet deelnemen aan de wedstrijden. De organisatoren
ontvangen het inschrijfgeld van de KNWU.
De inschrijfformulieren dien voor 7 januari per mail gestuurd te worden naar wegsport@knwu.nl
Bij de inschrijving dient u een lijst met de namen van de renners van uw vereniging, die gedurende
het seizoen 2021 deel uit maken van de club, te vermelden. Hiervoor dient het inschrijfformulier
(Excel) op de KNWUwebsite te worden gebruikt. Inschrijvingen anders dan via het inschrijfformulier
worden niet in behandeling genomen. U kunt voor de hele reeks inschrijven of voor losse
wedstrijden. Clubs die voor de hele reeks inschrijven hebben bij de verdeling voorrang.
Let op:
Een combinatie van Nederlandse verenigingen geldt voor het hele jaar en voor alle nieuwelingen
wedstrijden.
Er kan tijdens het seizoen geen wisseling of aanvulling van verenigingen plaats vinden. Tevens is het
opnemen van ‘gastrenners’ niet toegestaan. Indien dit wel gebeurt, zal de hele ploeg een startverbod
krijgen.
Een districtsploeg wordt gevormd uit renners die lid zijn van een vereniging uit het desbetreffend
district. Andere opties zijn onmogelijk.
Buitenlandse clubs kunnen, in overleg met de KNWUcoördinator en de organisatie, toegelaten
worden. Nederlandse renners die lid zijn van een buitenlandse club, zijn uitgesloten van deelname.

MATERIAALWAGENS
Per wedstrijd worden er, bij de publicatie van de verdeling, drie ploegen aangewezen die tijdens deze
wedstrijd als neutrale materiaalwagen moeten meerijden. Dit als aanvulling op de twee door de
organisatie geregelde neutrale wagens. De juryvoorzitter bepaalt de plaats van de neutrale wagens in
de karavaan. Wanneer een vereniging niet de mogelijkheid heeft een neutrale materiaalwagen te
leveren, dient zij zelf voor vervanging te zorgen. Een vereniging die dit nalaat, verliest het recht op
deelname aan de wedstrijd.

INSCHRIJVING
In februari 2021 zal de KNWU via de KNWUsite (www.knwu.nl) de indelingslijsten publiceren. Na
publicatie van de wedstrijdadvertentie geldt de gebruikelijke inschrijfprocedure. Clubs, een
combinatie van Nederlandse verenigingen) én districtsteams die 14 dagen voor de wedstrijd hun
deelname niet bevestigd hebben bij de wedstrijdorganisatie, verliezen hun recht op deelname aan de
wedstrijd.
Voor het wijzigen of bijschrijven van renners, vanaf 48 uur voor aanvang van de wedstrijd, dient €10,te worden betaald, bovenop het inschrijfgeld, aan de organisator. Dit bedrag vervalt aan de
organisator van de wedstrijd.

De (voor)inschrijving sluit op 6 januari 2021 om 23.59 uur. De voorinschrijving is bedoeld voor
wedstrijden welke hieromtrent afzonderlijk op de KNWU-site worden gepubliceerd en/of staan
vermeld onder het hoofdstuk “KALENDERS, Nationale wedstrijden voor nieuwelingen”.

