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   Wedstrijdreglement 2 

Standaard wedstrijdreglement weg 

1. Introductie 

Dit document beschrijft de details over de organisatie van [wedstrijd]. Wijzigingen of 

aanpassingen op dit reglement zullen bekend gemaakt worden op de website van het 

evenement; [website] 

De wedstrijd wordt georganiseerd conform de reglementen, statuten en nadere bepalingen van 

de KNWU en UCI. Vergunningen en ontheffingen zijn verleend door de [gemeente].  

2. Organisatie 

[Vereniging] organiseert op  [datum] onder auspiciën van de KNWU [wedstrijd]. De organisatie 

kent de volgende leden: 

[naam/functie/ contactgegevens] 

3. Specifieke reglementen 

Artikel 1: Deelnemers 

Deelname aan de wedstrijd staat open voor licentiehouders van de KNWU in de categorieën 

[categorie]. Renners die in bezit zijn van een licentie van een buitenlandse bond kunnen 

deelnemen indien ze in bezit zijn van de benodigde papieren vanuit de eigen bond. Ploegen 

bestaan uit minimaal [aantal] renners en maximaal [aantal] renners. Renners en begeleiders 

dienen op de hoogte te zijn van de reglementen, bepalingen en instructies van de KNWU, UCI en 

organisatie.  

Deelname is op eigen risico en de organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade die 

mogelijk ontstaat tijdens deelname aan het evenement. 

 

Artikel 2: Inschrijving 

Inschrijving geschiedt uitsluitend digitaal via de secretaris of ploegleider. Neem hiervoor contact 

op met de organisatie. De deadline voor inschrijving is [datum]. Tot [datum] kunnen de namen 

van de renners gewijzigd worden. Indien reserves zijn opgegeven, kunnen deze tot het moment 

van ophalen van rugnummers doorgegeven worden. Het is onder geen beding toegestaan 

renners te laten starten die niet op de lijst staan. 

Op vertoon van de licentie kunnen de teamvertegenwoordigers het startnummer, volgstrook en 

kaderplaatjes afhalen bij de permanence.  
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Artikel 3: Programma 

[datum/categorie/kilometers/starttijd/finishtijd] 

 

Artikel 4: Permanence en kleedgelegenheid 

De permanence bevindt zich op het volgende adres: [adres] 

Alle categorieën kunnen gebruikmaken van de was- en kleedgelegenheid bij [adres]. 

 

Artikel 5: Parkeren 

Het parkeren voor teams is mogelijk op het volgende adres: [adres]. Bezoekers dienen te 

parkeren op [adres]. 

 

Artikel 6: Transponders 

Deelnemers zijn verplicht een chip ten behoeve van tijdsregistratie op  voorgeschreven wijze op 

hun fiets gemonteerd te hebben. Indien de deelnemers niet zelf een chip in bezit hebben, kan 

deze gehuurd worden bij de jury. Het nummer van de transponder moet in dit geval worden 

doorgegeven aan het jurycorps. 

 

Artikel 7: Materiaal 

Deelnemers dienen een schaalhelm te dragen die goedgekeurd is volgens de geldende normen. 

Het is niet toegestaan een ander stuur dan een conventioneel racestuur te monteren. Wielen 

dienen minstens 16 spaken te hebben. 

 

Artikel 8: Communicatieapparatuur 

Het gebruik van communicatieapparatuur (oortjes) is niet toegestaan. Overtreding wordt bestraft. 

 

Artikel 9: Wedstrijdinformatie 

Voor informatie over het parcours kunt u terecht op de website van de organisatie. 
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Artikel 10: Start 

Deelnemers worden 15 minuten voor de start van de wedstrijd bij de start verwacht, alwaar 

begonnen zal worden met opstellen.  

 

Artikel 11: Anti-dopingcontrole 

De anti-dopingreglementen van de KNWU en UCI zijn van kracht tijdens de wedstrijd. Een 

mogelijke anti-dopingcontrole vindt plaats bij [adres dopingcontrole]  

 

Artikel 12: Verzorging 

Verzorging vanuit de ravitailleringszone is toegestaan vanaf [kilometerpunt/rondenummer] tot en 

met [kilometerpunt/rondenummer]. Het begin en einde van deze zone is aangegeven met borden. 

Verzorging vanuit de auto is toegestaan vanaf [kilometerpunt] tot en met [kilometerpunt]. 

Materiaalverzorging vanuit de auto is toegestaan gedurende de gehele wedstrijd. Twee neutrale 

materiaalwagens zullen meerijden in de karavaan.  

 

Artikel 13: Finish 

Voertuigen in de volgkaravaan worden [aantal meters] meter voor de finish afgeleid. Juryauto’s 

en bezemwagens hoeven deze afleiding niet te volgen. 

 

Artikel 14: Volgkaravaan (radio) 

Alle auto’s in de volgkaravaan dienen voorzien te zijn van een correct geplaatste volgstrook. 

Volgers dienen alle aanwijzingen van organisatie, jury en verkeersregelaars op te volgen. Indien 

dit niet gebeurt zullen sancties opgelegd worden. Wedstrijdinformatie zal worden uitgezonden via 

[frequentie].  

De bezemwagen is sluit de karavaan en rijdt met een groene vlag. 

 

Artikel 15: Neutrale materiaalservice 

Er zullen [aantal] neutrale materiaalwagens in de karavaan plaatsnemen. 
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Artikel 16: Huldiging 

De huldiging van de nummers 1,2 en 3 in de uitslag vindt [aantal minuten] plaats na de finish van 

de wedstrijd. De nummers 1,2 en 3 in de uitslag dienen zich zo spoedig mogelijk na de finish te 

melden bij de jurybus. 

 

Artikel 17: Protesten 

Protesten kunnen tot [aantal minuten]  na de finish van de laatste renner in koers worden 

ingediend conform de KNWU-reglementen. 

 

Artikel 18: Medische dienst 

De medische dienst tijdens de wedstrijd is in handen van [contactgegevens medische dienst].  

Ziekenhuizen in de regio: 

[contactgegevens ziekenhuizen] 

 

Artikel 19: Beveiliging 

Gevaarlijke punten in het parcours worden bemand door verkeersregelaars die een gevaarlijk 

punt aanduiden met een rode vlag. Ook worden gevaarlijke punten afgeschermd door middel van 

afzetmaterialen. 

 

Artikel 20: Overig 

De wedstrijd zal verder verreden worden onder de geldende reglementen van de KNWU. 

 

 
 
 


