
 

Regelement Hans vd Hengelcompetitie 2019 

 

1. Starttijd 10.00 uur. Echter, iedere vereniging is vrij om hier van af te wijken. 

2. Inschrijving ter plaatse middels tonen van een geldige KNWU-licentie of -

basislidmaatschap. 

3. Er zijn voor de wedstrijd huldigingen met bloemen. 

4. Er wordt een totaalklassement opgemaakt en elke renner(ster) die meer dan de helft 

van de wedstrijden heeft gereden krijgt een prijs. 

5. Elke categorie wordt apart geklasseerd. De puntentelling is 10,9,8,7 etc. vanaf 10 krijgt 

iedereen 1 punt.  

6. Einduitslag. Voor de einduitslag is bij een gelijke stand in punten de laatste wedstrijd 

beslissend.  

7. Verenigingen moeten ervoor zorgen dat ouders op de hoogte zijn van de toegestane 

verzetten bij de verschillende categorieën. Achterderailleur mag worden vastgezet tot 

het juiste verzet. 

8. Alleen jeugdbegeleider (dus geen ouder) beslist of een renner/ster een groep lager mag 

rijden. Er dient wel eerst in de eigen categorie gereden worden om te zien hoe het gaat. 

9. Nieuwelingen: Bij de nieuwelingen mogen alleen renners rijden die door de 

verenigingen zijn opgegeven en op de vastgestelde lijst staan. Andere Nieuwelingen 

mogen niet meerijden. Dit geldt ook voor Nieuwelingen-meisjes. 

10.  Indien er een tijdrit gehouden wordt ontvangen de renners dezelfde punten als bij de 

wegwedstrijd. Voor de tijdrit is wel een huldiging maar geen bloemen om de kosten voor 

de vereniging laag te houden. 

11. Bij de behendigheidsproef krijgt iedere renner 9 punten bij een foutloos parkoers. 1 punt 

aftrek voor een handeling die niet lukt.  

 

12. Starttijden: in principe worden de volgende starttijden aangehouden: 

Categorie tijd 

1,2,3 10.00 uur 

4 en 6 10.30 uur 

   5, 7, nwl 11.15 uur 

 

 

Lengte wedstrijden afhankelijk van de parcourslengte, ongeveer: 

Groep Afstand 

1   6 km 

2   8 km 

3 12 km 

4 15 km 

5 20 km 

6 25 km 

7 30 km 

Nwl/m 35 km 

13. De organiserende vereniging zorgt voor de jurering.  

 


