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TITEL 20 : JEUGDWIELRENNEN

Hoofdstuk 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

20.1.001

20.1.002

Toepasbaarheid
Deze titel is alleen van toepassing voor de categorie jeugd nationaal. In de gevallen
waarin deze titel niet voorziet gelden de overige bepalingen in het Reglement voor de
Wielersport.
Categorieën Jeugdlicenties en KNWU-lidmaatschap
Jeugdlicenties zullen slechts worden verstrekt aan personen die lid zijn van een
vereniging die een licentie-houdende trainer in functie heeft.
Voor het verkrijgen van het KNWU-lidmaatschap wordt verwezen naar het
hiernavolgende artikel 20.1.003.
Jeugd (M/V)

KNWUlidmaatschap

8 t/m 14 jaar Deelname aan wedstrijden in de Cat.
2 & 4.
(BMX: zie Titel 6, Reglement BMX).
• KNWU-lidmaatschap
vanaf
de
geboorte mogelijk.
• Deelname aan uitsluitend clubactiviteiten,
zijnde geen wedstrijden, is mogelijk.
• Deelname aan
sportstimuleringsactiviteiten bijv.
loopfietsjes is mogelijk.
• Deelname aan uitsluitend trainingen en
clubactiviteiten is mogelijk vanaf 5 jaar.
• Betreffende de discipline BMX wordt
verwezen naar Titel 6 (reglement BMX).

(gewijzigd per 1.01.11; 1.01.14; 1.09.15; 1.03.17; 1.01.20; 1.01.21)

20.1.003

KNWU-lidmaatschap
Het KNWU-lidmaatschap voor renners-licentiehouders is verplicht en wordt verkregen
middels aanmelding door de club waarvan men lid is. Ook de verrekening dient plaats
te vinden via de desbetreffende club.
Het KNWU-lidmaatschap voor niet licentiehouders kan worden verkregen middels
een individuele zelfstandige aanvraag op de KNWU site of via een aangesloten
vereniging vallende onder de KNWU vlag.
Zie verder ook Titel 1, Artikel N 1.1.038.02.
Een (dag)startlicentie geldt bij wedstrijden als startbewijs en als bewijs van
verzekering (volgens de geldende KNWU-bepalingen) voor de betreffende
wedstrijd(en) en alle andere activiteiten vallende onder de KNWU vlag.
Het KNWU-lidmaatschap blijft gedurende het gehele kalenderjaar van kracht.
Deelname aan wedstrijden met een KNWU-lidmaatschap aangevuld met een
(dag)startlicentie is uitsluitend mogelijk in Categorie 4 wedstrijden, Sportstimulering
en Funklasse wedstrijden.
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Het tarief van het KNWU-lidmaatschap en (dag)startlicentie wordt jaarlijks vastgesteld
en gepubliceerd middels de jaarlijkse besluiten.
(gewijzigd per 1.01.11; 1.01.12; 1.09.15; 1.01.21)
ALLE HIERNA BESCHREVEN ARTIKELEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR
DE DISCIPLINE BMX. ZIE HIERVOOR TITEL 6 REGLEMENT BMX)

20.1.004

Categorie-indeling
De categorie jeugd wordt onderverdeeld in de volgende categorieën:
1

2

3

4

5

6

7

Vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin
jongens de 8-jarige leeftijd bereiken en meisjes de 8-jarige
of 9-jarige leeftijd bereiken.
Vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin
jongens de 9-jarige leeftijd bereiken en meisjes de 10-jarige
leeftijd bereiken.
Vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin
jongens de 10-jarige leeftijd bereiken en meisjes de 11-jarige
leeftijd bereiken.
Vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin
jongens de 11-jarige leeftijd bereiken en meisjes de 12-jarige
leeftijd bereiken.
Vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin
jongens de 12-jarige leeftijd bereiken en meisjes de 13-jarige
leeftijd bereiken.
Vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin
jongens de 13-jarige leeftijd bereiken en meisjes de 14-jarige
leeftijd bereiken.
Vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin
jongens de 14-jarige leeftijd bereiken.

De categorie, waartoe de licentiehouder voor baan- en veldritwedstrijden op de
nationale of regionale kalender het gehele baan- en veldritseizoen (september –
maart) behoort, is de categorie waarop hij/zij vanaf 1 januari in dat seizoen
reglementair behoort.
20.1.005

De consul kan aan zowel jongens als meisjes met een jeugd licentie dispensatie
verlenen om uit te komen in een hogere jeugdcategorie op grond van
uitslagen/resultaten (te beoordelen door de consul). Een verleende dispensatie tot
deelname in een hogere categorie geldt als verplichting tot aan de eerstvolgende
categoriewisseling, en zal niet tussentijds worden ingetrokken.
De consul kan aan zowel jongens als meisjes met een jeugd licentie dispensatie
verlenen om uit te komen in een lagere jeugdcategorie (tot maximaal 1 categorie
verschil) op grond van de waarneming (jury) dat een jongen of meisje in tenminste
drie achtereenvolgende wedstrijden, binnen de wedstrijdafstand, een achterstand van
meer dan 1 ronde (of ± 1000 m) oploopt.
Deze dispensatie betekent voor jongens en meisjes wel uitsluiting van deelname aan
het Nationaal Kampioenschap. De dispensatie vervalt als de jongen of het meisje in
de lagere leeftijdscategorie in categorie 2 of 3 wedstrijden bij de eerste vijf in de uitslag
voorkomt.
Verzoeken tot dispensatieverlening dient de vereniging waarvan de renner lid is,
schriftelijk onderbouwd, bij de consul in te dienen.
(gewijzigd per 1.01.11; 1.01.20)
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20.1.006

20.1.007

Combinatie van categorieën
Bij geringe deelname is het toegestaan twee categorieën gelijktijdig, dan wel kort na
elkaar, te laten starten, waarbij aparte klasseringen zullen worden opgemaakt.
Chipverwerking
Onder verwijzing naar Titel 1, de artikelen N 1.01.102.02 t/m N 1.01.102.08 is het
aanschaffen en het plaatsen van een chip voor iedere deelnemer tijdens Cat. II
wedstrijden verplicht.
Bij het niet of foutief plaatsen van de chip/transponder mag de renner/renster normaal
starten, echter zal hij/zij bij een niet of foutief geplaatste chip/transponder als laatste
geklasseerd worden.
(gewijzigd: 1.10.17: 15.01.19)

20210901

Titel 20: JEUGDWIELRENNEN

4

KNWU REGLEMENTEN

Hoofdstuk 2 : WEDSTRIJDEN, ALGEMEEN
20.2.001

Afhalen rugnummers
Tegen inlevering van de geldige licentie(s) moeten de door de organisator ter
beschikking gestelde rugnummers worden afgehaald door de renner, dan wel door
een ouder, voogd of aangewezen vervanger. Renners, van wie bij de inschrijving het
licentienummer nog niet bekend is, mogen slechts deelnemen als de afgifte van hun
licentie kan worden aangetoond.
De rugnummers moeten binnen 30 minuten na afloop van de wedstrijd terugbezorgd.
(gewijzigd per 1.01.11; 1.01.19)

20.2.002

[Vervallen per 1.01.20]

20.2.003

Aantallen deelnemers
Tijdens wedstrijden mogen per categorie/serie maximaal de volgende aantallen
renners deelnemen:
Categorie

Weg

Veld

1
2
3
4
5
6
7

35
35
45
50
55
65
75

35
50
50
50
55
65
75

Baan
(Lengte 250 M) *
12
12
20
20
24
24
24

* Ingeval een baan korter is dan dienen de maximale aantallen in evenredigheid te
worden verminderd (zie ook Titel 3, artikel 3.1.009).
Afhankelijk van het parkoers kan de consul deze maximale aantallen verhogen of
verlagen.
(gewijzigd: 1.10.17; 1.09.19)

20.2.004

Startprocedure
De wedstrijdcommissarissen bepalen, aan de hand van het aantal deelnemers en de
breedte van de startplaats, of zal worden geloot voor de volgorde waarin de renners
naar de start worden geroepen. Voor de oproep wordt men in visgraat model
opgesteld. Loting dient te geschieden op het laatste cijfer van het rugnummer.
Renners die zijn bijgeschreven loten niet mee en starten achteraan.
Het is aan eenieder die niet tot jury, deelnemers of organisatie behoort niet
toegestaan zich in het startvak te begeven.
(gewijzigd: 1.01.19; 1.01.20)

20.2.005
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NK Weg Jeugd
•
Uitnodiging tot deelname aan de nationale kampioenschappen geschiedt aan
de hand van een selectieprocedure per district. Elk district stelt een
puntentelling op van de voor dat district gehouden selectiewedstrijden. Uiterlijk
twee weken voor aanvang van de selectieprocedure publiceert elk district het
reglement, de kalender en puntentelling.
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•
•
•

•

•
•

•

Voor de selectieprocedure is de vestigingsplaats van de vereniging bepalend
in welk district je de selectie dient te rijden.
De geselecteerden voor het NK jeugd krijgen van de KNWU een uitnodiging.
Binnen de diversen districten heeft een verdeling plaatsgevonden door de
KNWU naar rato van het aantal licentiehouders per district.
De deelname procedure word bepaald volgens de geldende regels zoals
weergegeven in de Jaarlijkse Besluiten van het Hoofbestuur.
Het aantal deelnemers tijdens een NK jeugd kan per categorie afwijken van
de normale aantallen i.v.m. parkoers of verdeling per district. Dit wordt door
de commissie wegsport en de consul binnen het organiserende district
vastgesteld.
De startprocedure tijdens het NK jeugd op de weg geschiedt als volgt. De
renner/renster met de meeste punten vanuit de districten worden als eerste
opgeroepen naar de start. De overige startplaatsen worden ieder jaar na
evaluatie bepaald door de commissie wegsport.
Jongens en meisjes die met dispensatie in een lagere categorie rijden kunnen
zich niet kwalificeren voor het NK.
Voor jongens en meisjes worden afzonderlijke nationale kampioenschappen
op de weg gehouden. De jongens en meisjes rijden in hun categorie indeling
het NK jeugd. Rijdt je met toestemming van de consul in een categorie hoger,
dan dient ook in deze (hogere) categorie tijdens het NK te worden
deelgenomen. Meisjes met dispensatie in categorie 7 rijden ook het NK in
categorie 7 bij de jongens.
Degene die voor de huldigingprocedure in aanmerking komen, dienen in
koerskleding van hun vereniging te verschijnen, zonder helm, pet en/of
zonnebril.

(gewijzigd per 1.10.10; 1.01.12; 1.01.19; 1.01.20)

20.2.006

Wedstrijdkleding
Nationale kampioenen mogen in het kampioenstricot aan wedstrijden deelnemen in
de discipline waarin zij het kampioenschap hebben behaald, en wel t/m de dag vóór
het volgende kampioenschap. Zij blijven dit recht t/m de dag vóór het volgende
kampioenschap ook behouden wanneer zij overgaan naar de volgende
jeugdcategorie. Dit recht vervalt wanneer de renner met dispensatie in een andere
categorie rijdt.
Ingevolge artikel 1.3.068 mogen de biezen in de nationale kleuren aan boord en
manchetten uitsluitend worden gedragen in de discipline, specialiteit en categorie
waarin een titel is behaald nadat men niet langer de titel van nationaal kampioen
heeft. Dit impliceert dat het dragen van dergelijke biezen vanaf de volgende jeugd
categorie en nieuwelingen (M/V) niet meer is toegestaan.
De houder van het KNWU-lidmaatschap en die tevens lid is van een club, moet,
wanneer het clubbestuur dit wenst, het tricot van de club dragen.
(gewijzigd per 01.01.10; 01.01.11; 1.01.14; 1.03.14; 1.01.16; 1.01.20; 1.01.21)

20.2.007

20210901

Rijwielen
Uitsluitend de traditionele fiets (en materiaal) is bij alle Jeugdcategorieën en
Nieuwelingen (M/V) toegestaan. Tijdritfietsen zijn niet toegestaan.
Uitgezonderd een videocamera zoals omschreven in artikel 1.3.024 Ter (Titel 1) is
elke voorziening (opzetsturen, dichte wielen e.d.) die aan de traditionele fiets wordt
toegevoegd verboden.
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Elke vorm van misbruik, oneigenlijk gebruik of het schaden van de KNWU, officials,
andere deelnemers, organisatoren, publiek, etc. d.m.v. het gebruik van een
videocamera kan worden bestraft met een schorsing van minimaal 1 maand.
Ingevolge artikel N 12.11.013 (Titel 12N) is zulks ter beoordeling aan de Disciplinaire
Commissie. Zie voor veldrit wedstrijden ook Titel 5, artikel 5.1.040.01.
Toevoeging per 1.01.20:
In afwijking op artikel 1.3.018 waar de traditionele wielen worden beschreven, mag in
wegwedstrijden met wielen worden gereden welke minimaal 16 spaken en een
maximale velghoogte van 50 mm (incl. het remgedeelte) hebben, dit ongeacht het
materiaal.
Tot deze datum is minimaal 12 spaken nog toegestaan.
Toevoeging per 1.09.20
In afwijking op artikel 1.3.018 waar de traditionele wielen worden beschreven, mag
tijdens baan en veldritwedstrijden met wielen worden gereden welke minimaal 16
spaken en een maximale velghoogte van 50 mm (incl. het remgedeelte) hebben, dit
ongeacht het materiaal.
Tot deze datum is minimaal 12 spaken nog toegestaan.
(gewijzigd per 01.01.10; 1.05.17; 18.04.18; 1.03.19; 1.09.19; 1.01.20)
20.2.008

Het meevoeren van drinkbussen (bidons) in wedstrijden voor de Categorieën 1 t/m 4
is verboden in alle disciplines. In bijzondere gevallen kunnen de
wedstrijdcommissarissen besluiten hier een uitzondering op te maken. Het is
verboden om tijdens de wedstrijd een bidon af te geven, weg te werpen of aan te
nemen.
(gewijzigd per: 1.01.12; 01.06.21)

20.2.009

De toegestane verzetten zijn als volgt:
Categorie
1
2
3
4
5
6
7

Weg
5,46 m
5,46 m
5,78 m
5,78 m
6,14 m
6,14 m
6,55 m

Baan
5,46 m
5,46 m
5,78 m
5,78 m
6,14 m
6,14 m
6,55 m

Veldrijden
5,61 m
5,61 m
5,94 m
5,94 m
6,31 m
6,31 m
6,73 m

België
5.45
5.45
5.45
5.69
5.69
6.40
6.40

TOEGESTANE VERZET BIJ COMBINATIEWEDSTRIJDEN
Wanneer een combinatie wedstrijd wordt verreden waar verschillende
leeftijdscategorieën aan deelnemen, dan is het in nationale wedstrijden toegestaan
om te rijden met het verzet van de hoogste categorie.
Dit is, naast de individuele wedstrijden, ook van toepassing bij ploegentijdritten op de
weg of ploegachtervolging/teamsprint op de baan.
Wanneer in een individuele combinatiewedstrijd een aparte uitslag van toepassing is,
dan dient met het verzet van die categorie te worden gereden waartoe men behoort
en is het verzet van de hoogste categorie niet van toepassing (b.v. jeugdcat. 6/7 of
nieuwelingen/junioren M/V).
(gewijzigd: 1.01.17; 1.09.19)
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20.2.010

Verzetten controle
Het verzet wordt bepaald door het aantal tanden van het grootste voorblad te delen
door het aantal tanden van het kleinste bruikbare achter tandwiel (sluittandwiel ter
borging is toegestaan), en de uitkomst hiervan te vermenigvuldigen met de omtrek
van het achterwiel met opgepompte band. Maximaliseren door middel van beperking
van het schakelbereik en/of achter derailleur is niet toegestaan.
Als hulpmiddel bij de controle mogen de wedstrijdcommissarissen gebruik maken van
een meetlat, waarbij de afstand wordt gemeten die de fiets aflegt per omwenteling
van de trapas.
(gewijzigd: 1.01.20)

20.2.011

Als bij verzetten controle voorafgaande aan de wedstrijd een te hoog verzet wordt
geconstateerd, krijgt de renner eenmaal de gelegenheid dit te herstellen, waarna
opnieuw controle plaatsvindt. Als bij verzetten controle na de wedstrijd een te hoog
verzet wordt geconstateerd, volgt diskwalificatie.

20.2.012

Als een renner na de materiaalcontrole een te hoog verzet heeft volgt er een
startverbod. Buiten mededinging meedoen is niet toegestaan. Als het rijwiel niet aan
de veiligheidseisen voldoet word hij uitgesloten van de wedstrijd (zoals uitstekende
delen, ontbrekende stuurdoppen, versleten remmen, bandenslijtage, losse spaken,
etc.).
Organisaties mogen voor buitenlandse deelnemers in samenspraak met de
wedstrijdcommissarissen afwijken van deze regel mits de fietsen voor de/elke
wedstrijd worden gecontroleerd.
(gewijzigd: 1.01.20)

20.2.013

Individuele prijzen
Er mag uitsluitend worden gereden om ereprijzen (schema 1). Per 5 deelnemers dient
minimaal een eindprijs beschikbaar te zijn. Ongeacht het aantal deelnemers dienen
tenminste drie prijzen per categorie beschikbaar te zijn voor de eerste drie jongens
en eerste drie meisjes. Voor aanvang van de wedstrijd moet het aantal prijzen aan de
deelnemers bekend worden gemaakt.
Een leidersprijs per categorie/wedstrijd is toegestaan, eveneens in de vorm van een
ereprijs. Tijdens de landelijke toernooien dient voor de eerste drie aankomende
meisjes in de categorieën 5, 6 en 7 een extra prijs beschikbaar te zijn.
(gewijzigd per: 1.01.12; 1.01.20)

20.2.014

20.2.015

20.2.016

Clubprijzen
Als de organisator clubprijzen beschikbaar stelt, mag hij naar eigen inzicht de
puntentelling vaststellen. Hij dient deze tijdig, uiterlijk bij het afhalen van de
rugnummers, aan de deelnemende clubs bekend te maken.
Premies
Het is verboden premies te laten verrijden, in welke vorm dan ook.
Buitenlandse wedstrijden
De consul kan aan houders van een jeugdlicentie toestemming geven tot deelname
aan jeugdwielerwedstrijden in het buitenland. Deze toestemming zal slechts worden
verleend voor wedstrijden die worden verreden onder auspiciën van een bij de UCI
aangesloten federatie.
(gewijzigd per 1.1.11)
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20.2.017

Buitenlandse deelnemers
Renners die in het bezit zijn van een licentie, afgegeven door een (buitenlandse)
wielerbond die is aangesloten bij de UCI, en die tevens voldoende zijn verzekerd
tegen wettelijke aansprakelijkheid, mogen in Nederland aan jeugdwielerwedstrijden
deelnemen. Zij nemen deel in de categorie die bij hun leeftijd behoort en mogen rijden
met het maximale verzet van de desbetreffende categorie zoals in het nationaal
reglement staat vermeld (zie artikel 20.2.009).
(gewijzigd per 1.01.19)

20.2.018

Twee wedstrijden op 1 dag niet toegestaan
Deelnemen aan twee wedstrijden binnen dezelfde discipline op 1 dag is voor alle
jeugdcategorieën niet toegestaan.
Bij de eerste overtreding zal 2 weken schorsing worden opgelegd en bij de tweede
overtreding 1 maand schorsing.
(gewijzigd per 1.01.20)

20.2.019

Fietshouding
Naast de regels in artikel 1.3.008 is het niet toegestaan om het stuur met twee handen
los te laten tijdens de wedstrijd. Tijdens een sprint is het niet toegestaan om het stuur
in zijn geheel los te laten. Bij overtreding hiervan zal de betrokken renner teruggezet
worden in de uitslag naar de laatste plaats van de groep waar de renner op dat
moment deel van uit maakte.
(Artikel geintroduceerd per 01.06.21)
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Hoofdstuk 3 : WEDSTRIJDSOORTEN
20.3.001

De categorie jeugd kent de volgende wedstrijdsoorten:
* categorie 2 wedstrijden:
- nationale kampioenschappen;
- landelijk jeugdwielerfestijn;
- jeugdtoernooien (uitsluitend voor NK kwalificatie);
- ééndaagse wegwedstrijden;
- vakantiekampen;
- jeugdtoernooien.
* categorie 4 wedstrijden:
- (inter)clubwedstrijden.
(gewijzigd per 1.01.11)

20.3.002

De desbetreffende sporttakcommissies stellen jaarlijks de data vast waarop de
nationale kampioenschappen zullen worden verreden.
Aan kampioenschappen kan slechts worden deelgenomen door houders van een
geldige jeugdlicentie.
(gewijzigd per 1.01.11)

20.3.003

Categorie 2-wedstrijden worden geplaatst op een door de desbetreffende landelijke
commissie vast te stellen kalender.

20.3.004

[Vervallen]

20.3.005

[Vervallen]

20.3.006

[Vervallen]

20.3.007

Vakantiekampen duren minimaal drie en maximaal 6 dagen.
De desbetreffende organisator dient, in overleg met de betrokken consul, een
wedstrijdreglement vast te stellen.

20.3.008

Categorie 4 wedstrijden op een clubparcours worden verreden onder verantwoording
van het clubbestuur.
Interclubwedstrijden (Cat. 4) kunnen ook worden verreden als voor /
afwachtingswedstrijd of als zelfstandige wedstrijd in de vorm van een criterium op een
stratenparcours en worden verreden onder verantwoording van de desbetreffende
organisatie.
De wedstrijden moeten worden aangemeld bij de consul.
(gewijzigd per 1.01.19)
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Hoofdstuk 4 : WEDSTRIJDEN OP DE WEG
20.4.001

Wedstrijdvormen
De categorie jeugd kent de volgende wedstrijdvormen voor wedstrijden op de weg:
a.
Criteriums;
b.
Klassementswedstrijden;
c.
Individuele tijdritten;
d.
Ploegentijdritten;
e.
Omniums;
f.
Eéndaagse wegwedstrijden (alleen te verrijden als categorie II wedstrijd).
De commissie Jury & Reglementen kan toestemming verlenen voor andere
wedstrijdvormen.

20.4.002

De organisator dient tijdig aan de deelnemende clubs bekend te maken welke
wedstrijdvorm zal worden verreden. Op de dag van de wedstrijd mag, als de
weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, in plaats van een omnium een
criterium worden verreden.

20.4.003

Voor omniums stelt de organisator een wedstrijdreglement vast, dat dient te worden
goedgekeurd door de consul.
Het programma voor de categorieën 1 t/m 4 mag uit maximaal drie en voor de
categorieën 5 t/m 7 uit maximaal vier onderdelen bestaan. De totale wedstrijdafstand
mag daarbij de maximum afstand voor criteriums niet overschrijden.

20.4.004

Maximale wedstrijdafstanden
Categorie

Criterium

Tijdrit

Ploegentijdrit

1
2
3
4
5
6
7

6 km
8 km
12 km
15 km
20 km
25 km
30 km
Na 1 Juli 35 KM

2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
10 km
12 km

4 km
6 km
8 km
10 km
12 km
14 km
16 km

Criterium op een
Omloop
6 – 10 km
8 – 12 km
12 – 16 km
15 – 20 km
20 – 27 km
25 – 32 km
30 – 40 km
Na 1 juli max. 45 KM

(gewijzigd: 1.01.14; 1.01.20)
20.4.005

20.4.006

20.4.007

20210901

Bij criteriums en klassementswedstrijden mogen de wedstrijdcommissarissen renners
die één of meer ronden achterstand hebben, of dreigen op te lopen, uit de wedstrijd
nemen of de wedstrijd voortijdig laten beëindigen (af sprinten). Bij voorkeur dient dit
te gebeuren zo kort mogelijk voor het einde van de wedstrijd.
Verzorging tijdens wegwedstrijden
Bij wedstrijden voor de categorieën 5, 6 en 7 is materiaalverzorging toegestaan.
Bij criteriums en klassementswedstrijden heeft een renner daarbij éénmalig recht op
een vergoeding, zoals vermeld in art. 2.7.025.03.
Vergoeding zal niet worden gegeven bij parkoersen langer dan 2,5 km, tijdens de
laatste 5 km en tijdens de laatste 5 ronden.
Overige verzorging is niet toegestaan.
Als een renner in categorie 1 t/m 4 tijdens het eerste gedeelte van zijn wedstrijd
materiaalpech krijgt, mag hij buiten mededinging meedoen bij de volgende
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categorie/serie. Op aanwijzing van de wedstrijdcommissarissen dient hij daarbij
vroegtijdig de wedstrijd te verlaten.
Buiten mededinging meedoen is niet mogelijk bij nationale kampioenschappen.

20210901
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Hoofdstuk 5 : WEDSTRIJDEN OP DE BAAN
20.5.001

Wedstrijdvormen
Voor jeugdrenners mogen alle wedstrijdvormen worden georganiseerd die
beschreven staan in titel 3 (Reglement baanwedstrijden), uitgezonderd wedstrijden
met gangmaking zoals genoemd in art. 3.2.189 e.v.
De organisator kan, in overleg met de consul, aan de baan en aan de leeftijd van de
renners aangepaste reglementen opstellen, die de goedkeuring behoeven van de
commissie baansport.
Afstanden en maximum aantal onderdelen

20.5.002

Per dagprogramma mogen maximaal worden verreden:
Categorie
1 en 2
3 en 4
5 en 6
7

20210901

Aantal
onderdelen
3
3
3
4

Totale afstand
4 km
8 km
12 km
15 km
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Hoofdstuk 6 : VELDRIT WEDSTRIJDEN

20.6.001

Parkoers
Het parkoers dient dusdanig te zijn ingericht dat de categorieën 1 t/m 4 één keer af
moeten stappen; de categorieën 5 t/m 7 moeten het voor ten minste drie vierde deel
fietsend af kunnen leggen.
Hindernissen die de renners dwingen het rijwiel op te tillen, mogen niet voorkomen bij
wedstrijden voor de categorieën 1 en 2, en mogen voor de overige categorieën niet
hoger zijn dan 20 cm.
(gewijzigd per 1.09.14)

20.6.002

20.6.003

Pauze
Tussen de wedstrijden van categorie 4 en categorie 5 dient een pauze te worden
ingelast van minimaal een half uur, gedurende welke de renners de gelegenheid
hebben het parkoers te verkennen.
Wedstrijdafstanden
De wedstrijd wordt verreden over een aantal volle ronden. Met dit aantal wordt (voor
de als eerste aankomende renner) de onderstaande wedstrijdduur het dichtst
benaderd.
Het aantal ronden wordt voor, dan wel zo spoedig mogelijk na, het begin van de
wedstrijd bekend gemaakt.
De wedstrijdduur is als volgt:
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Categorie 4
Categorie 5
Categorie 6
Categorie 7

13 min.
16 min.
19 min.
21 min.
24 min.
26 min.
29 min.

(gewijzigd per 1.09.19; 01.09.21)
20.6.004

20.6.005

De wedstrijdcommissarissen zullen renners op achterstand eerder de bel voor de
laatste ronde geven, opdat ook voor hen de gestelde wedstrijdduur niet te veel wordt
overschreden.
Verzorging bij veldritten
Materiaalverzorging is toegestaan voor de categorieën 5, 6 en 7 en mag uitsluitend
op één in het parkoers aanwezige materiaalverzorgingsplaats geschieden. Daarbij is
zowel links als rechts afstappen toegestaan. Een fietswissel is niet toegestaan.
(gewijzigd per 1.01.20)

20210901
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Hoofdstuk 7 : MOUNTAINBIKE WEDSTRIJDEN
(Hoofdstuk ingevoerd: 1.03.17)

20.7.001

20.7.002

Parcours
De organisatie dient een drietal parcoursen uit te zetten:
1.
parcours voor de categorieën 1, 2 en 3
2.
parcours coor de categorieën 4 en 5
3.
parcours voor de categorieën 6 en 7
Het hebben van 3 afzonderlijke parcoursen is niet noodzakelijk. Parcours 1 kan
onderdeel zijn van de parcoursen 2 en 3. Parcours 2 kan onderdeel zijn van parcours
3.
Wedstrijdduur
Wedstrijdduur (Minuten
Parcours
1
1
1
2
2
3
3

20.7.003

Cat.
1
2
3
4
5
6
7

Basis
15
20
25
30
35
45
55

Wedstrijdduur (Minuten
Min.
15
18
23
27
31
41
51

Max.
20
24
29
35
40
54
60

De Start
De start moet voor alle wedstrijden op een vlak of oplopend gedeelte van het parcours
plaatsvinden en dient minimaal 5 meter breed te zijn vanaf 50 meter voor de startlijn
tot 100 meter voorbij de startlijn.
In het startvak worden om de 1,50 meter startlijnen aangebracht (minimaal 10)
waarachter de deelnemers opgesteld worden. De voorzitter van de jury bepaalt het
aantal renners per startrij.
Het startvak heeft een duidelijke eindmarkering (75 meter in het parcours). Deze
markering zal dienen al ijkpunt voor een mogelijke herstart n.a.v. een incident
gedurende de start. De jury is verantwoordelijk voor het al dan niet afbreken van de
start. Achter de eindmarkering dient een official met fluit te staan die, ingeval van een
herstart, aan de renners een duidelijk stopsignaal geeft.

20.7.004

20.7.005

De Finish
De finish dient te liggen op een rechte vlakken of stijgende weg en moet vanaf ca. 50
meter voor tot ca. 20 meter na de finish een minimale breedte hebben van ca. 4 meter.
Vanuit de finish-locatie moet de jury de deelnemers aan kunnen zien komen alsmede
voldoende volgen. Zo spoedig mogelijk dienen de deelnemers voorbij de finish van
het parcours afgevoerd te worden.
Verzorging/Technische zone
Tijdens de wedstrijd dient er minimaal 1 en maximaal 2 verzorging/technische zones
te worden ingericht. Deze zones, waarvan het begin en het einde duidelijk door
borden dienen te worden aangegeven, moeten zodanig lang en breed zijn dat
passerende
tegenstanders
geen
hinder
ondervinden.
Uitsluitend
verzorgers/begeleiders mogen zich binnen deze zones bevinden.
Begeleiders

20210901
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20.7.006

20.7.007

20.7.008

20.7.009

De organisatie dient te zorgen voor voldoende duidelijk herkenbare begeleiders. Zij
zijn verantwoordelijk voor:
•
Het aanduiden van het te volgen parcours aan de deelnemers;
•
Het (be)geleiden van het publiek;
•
Het ondernemen van actie bij een incident (oproepen EHBO, waarschuwen
deelnemers);
•
Parcours vrijmaken waarbij eventuele gewonde deelnemers niet verplaatst
mogen worden;
•
Controle en eventueel herstellen van parcoursafbakening;
•
Controle op het juist afleggen avn het parcours door de deelnemers;
•
Controle op een ongeoorloofde actie door de deelnemer en/of begeleider;
•
Controle op ongeoorloofd gedrag door de deelnemer en/of begeleider;
•
Controle op ongeoorloofde hulp bij een herstelling van materiaal. B.v. buiten
de daarvoor aangewezen plaatsen;
•
Controle op het verbod van inrijden op het parcours buiten de daarvoor
aangewezen tijden.
Begeleidende start
In het geval van een calamiteit of incident binnen het startvak zal de start, uitsluitend
op aanwijzing van de jury, worden afgebroken door de daartoe aangewezen
begeleider of starter (jurylid). De jury beslist over een herstart.
Begeleidende Voor en Achter rijder
De organisatie draagt zorg voor twee goed herkenbare begeleiders die voor de eerste
en achter de laatste deelnemer in de wedstrijd rijdt in de categorieën 1, 2 en 3. Bij de
categorieën 4, 5, 6 en 7 neemt de achter rijder op deze positie plaats na het bellen bij
het ingaan van de laatste ronde en er daarna wordt geklasseerd.
Fiets en Materiaalcontrole
Voor aanvang van de wedstrijd zal er een materiaal en fietscontrole plaats vinden bij
het betreden van het parcours vóór het inrijden. Deze controle wordt uitgevoerd door
2 vrijwilligers van de organisatie. De bijzonderheden:
• Er mag alleen worden deelgenomen met mountainbike fiets en niet met
veldritfietsen.
• De bandbreedte moet minimaal 40 mm zijn, gemeten van wang tot wang over het
karkas van de band (exclusief eventuele noppen).
• Er mogen geen scherpe uitsteeksels (b.v. een standaard o.i.d.) aanwezig zijn.
• De fiets moet voorzien zijn van goed werkende remmen.
• Het stuur van de fiets moet een recht stuur zijn, geen racestuur. De stuurbocht
mag niet groter zijn dan 45 °.
De deelnemers en/of hun begeleiders krijgen i.o.m. de jury eenmalig de kans een
euvel te (laten) herstellen, mits er voldoende tijd is voor de betreffende start.
De fiets wordt gemarkeerd met een duidelijk herkenbaar stickertje op het frame. Dit
gebeurt bij alle deelnemers op dezelfde plaats.

20.7.010

20210901

Verzorging en/of Technische assistentie
De volgende bijzonderheden zijn van toepassing:
• Langs het hele parcours is technische assistentie, door begeleiders en/of
omstanders, voor kleine reparaties (b.v. een aflopende ketting) toegestaan.
• Het wisselen van fiets is niet toegestaan. Hierop volgt diskwalificatie.
• Het wisselen van wielen is wel toegestaan, echter alleen wanneer dit plaatsvindt
op de daarvoor aangewezen plaats (verzorging/technische assistentie zone).
• Het aangeven van voedsel, drank, (zonne)brillen , etc.is uitsluitend toegestaan op
de daarvoor aangewezen plaats (verzorging/technische assistentie zone).
Titel 20: JEUGDWIELRENNEN
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Hoofdstuk 8 : AANVULLEND ORGANISATOREN
(Voorheen Hoofdstuk 7, per 1.03.17 gewijzigd in Hoofdstuk 8)

20.8.001

Algemene bepalingen
Twee werkdagen voor de wedstrijddag dient de organisator de deelnemerslijsten toe
te zenden aan de consul, de jurysecretaris en de microfonist. Deze lijsten dienen,
gegroepeerd per categorie, van iedere deelnemer de voornaam, achternaam,
vereniging, geboortedatum en het licentienummer te bevatten.

20.8.002

De organisator dient uiterlijk twee weken voor de wedstrijd alle noodzakelijke
gegevens, zoals adres en telefoonnummer van de permanence en de locatie van start
en finish, aan de deelnemers bekend te maken. Tevens moeten de starttijden van de
categorieën 1 en 5 worden vermeld. Deze beide categorieën mogen niet eerder
starten dan aangegeven.

20.8.003

Hij dient in de programmaboekjes de aanvangstijden van de verschillende
categorieën/series op te nemen, waarbij per serie 30 minuten mag worden
afgeweken.
Iedere deelnemende vereniging heeft recht op een gratis programmaboekje.

20.8.004

Ten minste vijftien minuten voor de start van iedere categorie/serie moet een
bijgewerkte deelnemerslijst aan de jury worden verstrekt.

20.8.005

Bij categorie II toernooien en vakantiekampen mag geen toegangsgeld worden
gevraagd. Ook iedere andere vorm van het trachten te verkrijgen van financiële
bijdragen (bijv. het verkopen van programmaboekjes) dient op vrijwillige basis te
geschieden.
(gewijzigd per 1.01.11)
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Hoofdstuk 9 : SPORTSTIMULERINGS ACTIVITEITEN JEUGD
(Hoofdstuk ingevoerd: 1.10.19)

20.9.001

20.9.002

20.9.003

20.9.004

20.9.005

Doelstelling
Dit hoofdstuk regelt activiteiten, zijnde niet specifieke onderdelen zoals bedoeld in de
Titels 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 & 16, met als speciale doelstelling:
“Sportstimuleringsactiviteit” zonder wedstrijd Karakter. Het plezier van deelname
dient voorop te staan.
Alle deelnemers dienen winnaar te zijn.
Algemeen
Organisatoren die aangesloten zijn bij de KNWU (Verenigingen, Stichtingen) hebben
het recht om onder nader te bepalen voorwaarden activiteiten te ontplooien voor
sportstimulering met name t.b.v. de jeugd. Zij dienen de activiteiten aan te melden via
“MijnKNWU”.
Afstemming KNWU
Nieuwe activiteiten kunnen in pilotvorm worden uitgevoerd. Onderdeel van de officiële
aanvraag is afstemming met de consul van het district waar het evenement
plaatsvindt.
Loopfietsen
Evenementen voor de jonge jeugd met z.g. loopfietsen kunnen worden georganiseerd
als onderdeel van een evenement of als (apart) zelfstandig onderdeel. Dergelijke
evenementen dienen op een parcours met harde ondergrond plaats te vinden. Het
plezier (de FUN) dient primair te staan. Vervolgens zal het evenement worden
opgenomen in de kalender voor “Dikke Banden wedstrijden”.
Leeftijden
De leeftijd waarin de z.g. loopfiets evenementen kunnen worden verreden is 2 t/m 6
jaar.Dit impliceert dat pas mag worden deelgenomen vanaf het moment dat een kind
2 jaar is geworden (stabiliteit) en dat niet meer mag worden deelgenomen vanaf het
moment dat het kind 7 jaar is geworden.
De organisator is vrij om leeftijdscategorieën in te delen respectievelijk te combineren
naar eigen inzicht.

20.9.006

De loopfiets
De loopfiets dient te bestaan uit een rijwiel met maximaal twee wielen en zonder
trappers. Doelstelling dient te zijn dat men zich d.m.v. de loopbeweging voortbeweegt.

20.9.007

Verplichte valhelm
Het dragen van een goedgekeurde en goed passende harde schaalhelm (EN norm
1078) is verplicht.

20.9.008

20.9.009

20210901

Afstanden en parcours
De lengte van een onderdeel mag nooit meer dan ca. 5 minuten bedragen en dient
bij voorkeur op een kort en goed overzichtelijk (afgesloten parcours voor overig
verkeer) plaats te vinden.
Aanmelding, inschrijfgeld en prijzen
De aanmelding tot deelname kan bij de organisatie plaats te vinden zonder
tussenkomst van de KNWU.
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Er mag geen inschrijfgeld worden gevraagd.
Er mogen geen prijzen anders dan medailles etc. mogen worden vergeven. Dergelijke
sierprijzen dienen voor alle deelnemers aanwezig te zijn.
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