
 

 

 
 
 

  
  



 

 

Mededelingen:  

Bij alle kampioenschappen zal ook de jeugd starten. Verdeeld over 4 categorieën (interclub indeling)  

 

Starttijd 10:00 uur.  

Categorie 1 + 2 (8 en 9 jarigen). Afstand ongeveer 7 Km  

Categorie 3 + 4 (10 en 11 jarigen). Afstand ongeveer 12 Km  

Categorie 5 + 6 (12 en 13 jarigen). Afstand ongeveer 22 Km  

Categorie 7 (14 jarigen) en nieuwelingen meisjes. Afstand ongeveer 25 Km.  

E.e.a. afhankelijk van de lengte van het parcours en afhankelijk van de weersomstandigheden! Dit wordt 

voor de start door de jury beslist en kenbaar gemaakt  

 

Categorie D: Nieuwelingen. Afstand 55 minuten en 5 ronden  

Categorie C: Junior vrouwen en elite vrouwen. Afstand 70 minuten en 5 ronden  

Categorie B: Sportklasse. Afstand 90 minuten en 5 ronden  

Categorie A: Amateurs, junioren, beloften en elite. Afstand 120 minuten en 5 ronden  

e.e.a. afhankelijk van de lengte van het parcours en afhankelijk van de weersomstandigheden!! en wordt 

voor de start door de jury beslist en kenbaar gemaakt  

 

Categorie C en D starten om 11:30 uur en sprinten apart af.  

Categorie A en B starten om 13:00 uur en sprinten apart af. 

 

Prijzen:  

Bij alle kampioenschappen wordt uitsluitend om ereprijzen gereden. Voor elke categorie zijn 3 ereprijzen 

(medailles) en 3 bossen bloemen beschikbaar.  

 

Inschrijfgeld:  

Bij alle kampioenschappen: voor de jeugd € 2,00  

Bij alle kampioenschappen: voor de Categorie A, B, C en D € 4,00  

 

Belangrijkste reglementen en/of voorwaarden:  

• Via voorinschrijving. Bij verenigingen die ook met een inschrijving op de dag zelf werken sluit de 

inschrijving 15 minuten(!!) voor de start v/d wedstrijd. Renners die daarna komen, mogen buiten 

mededinging en zonder rugnummer meedoen. Zij mogen de wedstrijd niet beïnvloeden en moeten de 

wedstrijd gelijk met de gedubbelde renners verlaten. 

• Conform de richtlijnen van de KNWU (verzekering) moet minimaal met een startlicentie worden 

ingeschreven. Inschrijven met alleen een basislicentie kan niet meer. 

• Transponder is verplicht. Zonder transponder of defecte/defect geraakte transponder wordt de renner 

of renster niet in de uitslag opgenomen. 

• Helm dragen verplicht. 

• Fietspomp en spatborden zijn expliciet verboden. 

• Bij voortijdige beëindiging van de wedstrijd afmelden bij de jury. 

• Renners die te laat aan de start verschijnen mogen buiten mededinging meedoen. Zij mogen de 

wedstrijd niet beïnvloeden en moeten de wedstrijd gelijk met de gedubbelde renners verlaten. 

• Waar het reglement niet in voorziet beslist de jury. 

 


