
Selectie NK jeugd district Noord Holland (versie 2019)

De selectie in het district Noord-Holland voor het NK jeugdwielrennen op 15 juni 2019 in Ameide
wordt gebaseerd op een klassement over 4 KNWU jeugdwedstrijden. Het klassement bepaalt wie er
namens Noord-Holland naar het NK mag en telt ook mee voor de positie aan de start bij het NK. Het
klassement wordt gebaseerd op de drie beste uitslagen van een renner behaald bij de volgende
wedstrijden:

Zondag 7 April 2019 HRTC Hoorn
Zaterdag 13 april 2019 Kampioen
Zaterdag 11 mei 2019 BRC Kennemerland
Zondag 19 mei 2019 ASC Olympia

1) Je hoeft niet aan alle wedstrijden deel te nemen: de drie beste uitslagen gelden. Jongens en
meisjes worden apart geklasseerd.

2) In aanmerking voor kwalificatie komen die jeugdrenn(st)ers die lid zijn van een club/vereniging in ons
district Noord-Holland (Nederland) met uitzondering van die renn(st)ers die met dispensatie uitkomen in
een lagere categorie (meisjes rijden wat hun leeftijd betreft al een categorie lager dan jongens dus voor
hen geldt dat indien zij nog lager met dispensatie rijden zij niet in aanmerking komen voor selectie).

3) Renn(st)ers die met dispensatie in een hogere categorie uitkomen dienen in deze (hogere) categorie dan
ook aan het NK deel te nemen. (Dispensatie kan verkregen worden door een onderbouwde voordracht,
door de verenigingstrainer, naar de Consul te sturen).

4) Renn(st)ers die een niet-Nederlandse nationaliteit bezitten, maar wel lid zijn van een club of vereniging in
district Noord Holland, komen niet in aanmerking om geselecteerd te worden voor NK-kwalificatie.

5) In de puntenverdeling voor de klassementen per categorie (jongens en meisjes) worden aan zowel de
renn(st)ers met dispensatie lager alsmede renn(st)ers met een niet-Nederlandse nationaliteit geen punten
toegekend.

6) Voor de categorie meisjes 1 geldt dat deze onderverdeeld wordt in meisjes 8 jaar en meisjes 9 jaar.

7) Deze punten worden aan de hand van de wedstrijduitslagen, opgemaakt door de desbetreffende dag-jury,
toegekend aan de renn(st)ers afkomstig en lid zijnde van een club/vereniging uit ons district Noord-
Holland. Dus als men vierde is geklasseerd in de wedstrijduitslag en men is de eerst aankomende
renn(st)er uit district Noord-Holland dan ontvangt men 60 punten voor het NK-kwalificatieklassement in
zijn categorie.

De puntentelling is als volgt:
1e 60 7e 30 13e 18 19e 9
2e 50 8e 28 14e 16 20e 8
3e 45 9e 26 15e 14
4e 40 10e 24 16e 12
5e 35 11e 22 17e 11
6e 32 12e 20 18e 10
De overige renners/rensters krijgen 5 punten.

8) Zowel voor de jongens en de meisjes worden er aparte klassementen opgemaakt. De op de wedstrijddag
opgemaakte wedstrijduitslag, door de die dag dienstdoende jury, geldt als kwalificatiemoment.



9) Tegen de, aan de hand daarvan, opgemaakte dag-klassementen kan geen protest worden ingediend. Wel
is de districtsjeugdcoördinator bij aantoonbare onjuistheden bereid om hier serieus naar te kijken.

10) Bij alle wedstrijden zal de startvolgorde/-opstelling bepaald worden door loting. Bijschrijvers (sluiting
inschrijftermijn: 192 uren (8 dagen) voor wedstrijddatum) starten achteraan en loten dus niet mee.

11) Ook zal er bij alle wedstrijden verzetscontrole plaatsvinden.

12) Bij gelijke stand wordt gekeken naar de behaalde dag-klassementsuitslag in de laatste wedstrijd waaraan
de desbetreffende gelijk geëindigde renn(st)ers deelgenomen hebben.

13) Mochten er onverhoopt wedstrijden, van de 4 eerder genoemden, afgelast worden dan treedt de
volgende procedure in werking en wel dat dan bij 3 of 2 wedstrijden de beste 2 als kwalificatie gelden.

14) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de districtsjeugdcommissie.

15) Naar verwachting is begin april 2019 bekend hoeveel deelnemers er per district, per categorie en per
geslacht (jongen/meisje) afgevaardigd mogen worden naar de Nederlandse Kampioenschappen
Wielrennen op de weg Jeugd 2019, welke verreden gaan worden op 15 juni 2019 te Ameide. Het aantal
selectieplaatsen per district wordt bepaald door het aantal uitgegeven (weg)licenties per district met dien
verstande hoe meer licenties uitgegeven, hoe meer geselecteerden deel mogen nemen uit dat
desbetreffende district. Mochten er na deze eerste selectie, door de KNWU, districten zijn die niet alle
door hen toegewezen selectieplaatsen kunnen invullen dan kunnen er nog selectieplaatsen toegewezen
gaan worden aan de andere districten.

16) Het aantal door de KNWU aan district Noord-Holland toegewezen plaatsen per categorie: aantal is nog
niet bepaald, april 2019.

Cat 1. Cat.2 Cat.3 Cat.4 Cat.5 Cat.6 Cat.7
Jongens
Meisjes

17) Voor xx mei 2018 dienen alle deelnemers aan het NK bij de KNWU bekend te zijn

18) De geselecteerde renners/-sters die niet aan het NK willen deelnemen, dienen zich voor XX mei 2019 bij
de Jeugd coördinator van het district Noord-Holland af te melden. Dan kan de eerstvolgende (niet
geplaatste) in het klassement alsnog worden uitgezonden naar het NK zodat alle plaatsen van ons district
op het NK bezet zijn.

19) Na bekendmaking van de selectie mogen renners/-sters die geselecteerd zijn en door ziekte of blessures
niet deel kunnen nemen aan het NK, niet meer vervangen worden.

20) De renners/-sters zullen via een mail vanuit het uniebureau uitgenodigd worden om aan het NK deel te
nemen.

Het streven is dit jaar dat na elke wedstrijd de diverse klassementen opgemaakt gaan worden en de diverse
tussenstanden zullen naar de clubs/verenigingen worden gezonden. Ook zullen de organisatoren van de
daaropvolgende wedstrijd(en) deze tussenstanden toegezonden krijgen met het verzoek deze te kopiëren en
op een zichtbare plaats op te hangen. Ook de dienstdoende microfonisten zullen deze tussenklassementen
ontvangen.

De uitslag van het eindklassement voor het NK is tevens de uitslag van het districtskampioenschap.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn kunt u deze persoonlijk stellen aan pjdebetue@gmail.com of
0613277933.

mailto:pjdebetue@gmail.com

