Reglement Interclubwedstrijden 2019
Deelname
Deelname vanaf 15 jaar voor alle categorieën. Basislidmaatschap van KNWU is verplicht.
Inschrijven per afzonderlijke wedstrijd of hele competitie.
1.Deelnemers dienen zich voor de start van elke wedstrijd persoonlijk aan te melden bij de inschrijver in de
kantine.
2.Bij de start 25mtr. vóór de streep opstellen
3.Verplicht afmelden bij voortijdig verlaten van de wedstrijd!
Categorieën
B: minder snelle renners (m/v) (recreanten, dames, nieuwelingen)
A: snelle renners (overige; licentiehouders).
Sterke renners zonder wedstrijdlicentie en licentiehouders vanaf junioren worden geacht in categorie-A in te
schrijven.
Tussentijds is overstappen van de ene categorie naar de andere categorie niet mogelijk.
Dag klassement
De puntentelling voor het dag klassement is als volgt;
Nummer 1 krijgt 50 punten, nummer 2 krijgt 45 punten -40-35-34-33-32 etc. etc. Vanaf plaats 16 krijgt
iedereen 23 punten. Alleen deelnemers die de wedstrijd uitrijden komen in aanmerking voor punten.
Eindklassement
Van de 7 wedstrijden dien je er aan minimaal 5 te hebben deelgenomen. Als je er 7 mee rijdt vervallen de 2
slechtste uitslagen en bij 6 vervalt er 1 uitslag (ook de slechtste).
Voor TWC de Kempen renners telt de uitslag in het algemeen eindklassement mee voor het Valkenswaards
Weekblad klassement.
Veiligheid
Deelname is voor eigen risico. Een verklaring wordt hiervoor getekend op het inschrijfformulier.
Fietsen moeten voldoen aan het reglement van de KNWU voor wegwedstrijden.
Dragen van een valhelm is verplicht.
Kosten
Per rit:
Voor leden van TWC de Kempen € 2,50
Niet leden tot 18 jaar € 2,50.
Niet leden vanaf 18 jaar € 5,00.
Waarborg voor de rugnummers voor iedereen € 5,00,
De rugnummers dienen uiterlijk op de laatste wedstrijddag ingeleverd worden, anders vervalt de borg.
Dagprijzen
Bloemen voor de ritwinnaars in beide categorieën. 3 prijzen per categorie.
Leidersprijs. In beide categorieën wordt er gestreden voor de leidersprijs.
Prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald.
Eindprijzen
Per eindklassement zijn er per categorie drie prijzen, plus voor de winnaar per categorie een bokaal.
Jury
Tot 5 rondes voor het einde ronde-vergoeding bij materiaalpech.
Daar waarin dit reglement niet in voorziet beslist de jury en/of organisatie.

