
Wielrennen 
1. Per Overkoepelende Studenten Sport Organisatie (OSSO) kan maximaal één heren- en één 
damesteam worden ingeschreven. Een damesteam bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 
personen. Een herenteam bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen. 
2. Bij deelname aan het wieleronderdeel van het GNSK’20 gaat de deelnemer akkoord met dit 
reglement. 
3. Het team van een OSSO mag uitsluitend bestaan uit studenten die voldoen aan de 
voorwaarden als gesteld in hoofdstuk 1 van het evenementen reglement van de SSN. Bij 
overtreding van deze regel wordt het team gediskwalificeerd. 
4. Als er een ongerechtige deelnemer meedoet aan het GNSK, wordt er een boete van €200,- 
in rekening gebracht bij de OSSO voor welke die deelnemer uitkomt. Ook zullen de 
resultaten van het desbetreffende team worden geschrapt. 
5. De teamopgaven dienen door de ploegleider / ploegleidster te geschieden bij het 
wedstrijdsecretariaat vóór de start van de eerste wedstrijd. 
6. Deelname is op eigen risico en elke deelnemer dient WA verzekerd te zijn. 
7. Deelnemers zijn niet verplicht om in het bezit te zijn van een KNWU-licentie of NTFU- 
lidmaatschap. 
8. Minimaal een week voorafgaand aan het evenement moeten de teams aangegeven hebben 
welke renners de sprintcup, kop-over-kop, de sprintpuntenkoers en/of de klimpuntenkoers 
rijden. 
9. Iedere renner schrijft zich voortijdig in voor deelname aan minimaal drie evenementen, 
waarvoor de organisatie tijdig de mogelijkheid zal bieden. 
10. De teams dienen op het in het wedstrijdschema aangegeven tijdstip aanwezig en gereed te 
zijn. Een team dient uniforme kleding te dragen en wordt door de organisatie voorzien van 
rugnummers. 
11. Fietsen en uitrusting moeten voldoen aan de knwu reglementen voor funklasse wedstrijden 
(https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/reglement-funklasse) 
12. De jury en/of organisatie heeft het recht om evenementen uit te stellen, stil te leggen, te 
annuleren of deelnemers te weigeren als aan de veiligheid wordt getwijfeld. 
13. Voor zover in bovenstaande punten geen uitzondering wordt gemaakt, zijn de reglementen 
van de KNWU van kracht. 
14. Per onderdeel wordt op basis van het totaal aan individueel behaalde punten van de eerste 
drie renners van het team een ploegenuitslag gemaakt. Vervolgens wordt op basis van deze 
ploegenuitslag punten toegekend voor het eindklassement. De puntenverdeling is als volgt: 
Positie Punten 
1 10.1 
2 8 
3 6 
4 4 
5 3 
6 2 
7 en lager 1 
Het team met de meeste punten wint het algemene klassement. 
15. Per onderdeel krijgen de eerste drie deelnemers per team punten toegekend. 
16. Bij een gelijk aantal behaalde punten geldt de laatst gereden wedstrijdonderdeel als 
doorslaggevend voor het eindresultaat. 
17. In alle gevallen behoudt de organisatie zich het recht om bindende besluiten te nemen. 
 
Sprint cup 
1. Ieder team vaardigt de vooraf ingeschreven renners af naar de sprint cup. 
2. Er zijn twee categorieën: dames en heren, deze rijden gescheiden. 



3. De afstand is bij benadering 200 meter. 
4. De startvolgorde van de deelnemers zal voor aanvang van het GNSK bekend worden 
gemaakt. 
5. Er wordt met meerdere renners tegelijk gestart, waarvan de snelste renners doorgaan naar 
de volgende ronde. 
6. De punten voor het eindklassement worden bepaald naar aanleiding van de behaalde ronde 
en de uitslag van deze ronde. 
 

Kop over kop 
1. Ieder team vaardigt de vooraf ingeschreven renners af aan de kop-over-kop wedstrijd. 
2. Er zijn twee categorieën: dames en heren. 
3. Een mannenteam start met vier renners en rijdt vier ronden. Een vrouwenteam rijdt met 
drie rensters en rijdt drie ronden. 
4. Tijdens de kop-over-kop wedstrijd valt er elke ronde één renner af. Deze renner mag niet 
meer voor zijn ploeg uit rijden na het passeren van de finishlijn op straffe van een tijdstraf of 
diskwalificatie. 
5. De tijd van de laatst overgebleven renner zal leiden tot een klassement waarbij de snelste 
ploeg het maximaal te behalen punten krijgt. 
6. De startvolgorde van de teams zal voor aanvang van het GNSK bekend worden gemaakt. 
7. Stayeren bij andere teams is niet toegestaan en leidt tot diskwalificatie. 
8. De tijdwaarneming start op het van te voren aangegeven moment. De renners starten 
hierna uit stilstand. 
 

Puntenkoersen 
1. Ieder team vaardigt de vooraf de 2  ingeschreven renners af aan de sprintpuntenkoers  
2. In het geval van materiaalpech of een valpartij mag de renner 1 ronde vergoeding aanvragen 
bij de jury. 
3. Bij deze race krijgen de nummers1 t/m 3 steeds punten om de twee ronden.  (3,2 en 1 punt) en bij 
de laatste ronde krijgen de eerste 5 punten. De verdeling is dan 10,8,6,4 en 2 punten. Degene die aan 
het einde van de race de meeste punten heeft wint. In totaal worden er 10 ronden gereden.  
4. De speaker geeft eerst onofficieel door wie de punten heeft behaald. De officiële uitslag van elke 
punten sprint wordt bepaald aan de hand van de fotofinish of video. 
5. Om de twee rondes  kunnen punten behaald worden . Er wordt geen bel geluid om dit aan te 
geven. 

 

Wegwedstrijd 
1. In de wegwedstrijd starten, mits inzetbaar, alle renners van elk team. 
2. De dames en de heren rijden gescheiden. 
3. Het is verboden in te rijden op het parcours terwijl er nog een koers bezig is. 
4. De renners leggen een vooraf bepaald aantal rondes af. De jury geeft elke ronde bij de finish 
aan hoeveel rondes er nog verreden moeten worden. 
5. De jury kan geloste groepen renners eerder af laten sprinten. 
6. Indien een deelnemer de koers verlaat, dient deze zich af te melden bij de jury. 
7. Renners die gedubbeld zijn moeten de koers verlaten en daarbij artikel 6 in acht nemen. 
8. Renners die de koers, wel of niet gedwongen, verlaten, krijgen geen punten toegekend 
9. In geval van materiaalpech of een valpartij kan de jury beslissen om maximaal één ronde 
vergoeding te geven. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de betreffende deelnemer 
zich te melden bij de start/finish. 
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