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Wedstrijdreglement Wielrennen 
Het GNSK wordt verreden over twee dagen. Op dag 1 worden de Team Tijdrit en de 
Puntenkoers verreden en op dag 2 de Individuele Tijdrit en de Koers. De Team Tijdrit en de 
Koers worden met het hele team gestart, de Individuele Tijdrit en de Puntenkoers worden 
slechts met 3 teamleden gestart. Dit geldt zowel bij de dames- als bij de herencategorie.  
 

Algemeen   

1. Per stad kan worden ingeschreven met maximaal één heren- en één damesteam. Een 

damesteam bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 personen. Een herenteam bestaat 

uit minimaal 3 en maximaal 6 personen. Elke dag moet een team voldoen aan de 

minimale deelnemers. Dat betekent dat over beide dagen gezien 12 individuen mee 

mogen doen per OSSO (Overkoepelende Studenten Sport Organisatie).  

2. Het team van een instelling mag uitsluitend bestaan uit studenten die voldoen aan de 

voorwaarden als gesteld in hoofdstuk 1 van het GNSK-reglement. Bij overtreding van 

deze regel wordt het betreffende team uitgesloten van de wedstrijden waarin deze 

regel is overtreden.   

3. De wedstrijdopstellingen dienen door de aanvoerder/aanvoerster te geschieden bij 

het wedstrijdsecretariaat vóór de start van de eerste wedstrijd.   

4. Bij de teamopgaven moet aangegeven worden welke renners de verschillende 

onderdelen rijden 

5. In alle gevallen behoudt de wedstrijdcommissie zich het recht voor om een bindende 

beslissing te nemen.   

6. Deelname is op eigen risico en elke deelnemer dient WA verzekerd te zijn.   

7. Het dragen van een voor wielrennen geschikte helm is verplicht.   

8. Assistentie van derden is niet toegestaan.   

9. Deelnemers mogen niet worden begeleid, anders dan door de organisatie.   

10. De jury mag naar eigen goeddunken op niet genoemde zaken een beslissing nemen.   

11. Voor zover in bovenstaande punten geen uitzondering wordt gemaakt, zijn de 

reglementen van de KNWU van kracht.   

12. 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. 

13. Het rugnummer moet duidelijk zichtbaar aan de rechterkant opgespeld worden. 

14. Het is verboden in te rijden op het parcours terwijl er nog een koers bezig is 

15. Bij een gelijk aantal behaalde punten geldt de laatst gereden wedstrijdonderdeel als 

doorslaggevend voor het eindresultaat. 

16. Voor elk wedstrijdonderdeel geldt dat er twee categorieën bestaan: een dames- en 

herencategorie. 
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Ploegentijdrit 

17. Elk team rijdt 6 rondes van om en nabij 1,1 kilometer. 

18. De ploegentijdrit wordt met het hele team gestart en minimaal 4 renners moeten in 

de laatste ronde de finish passeren. 

19. De eindtijd van de ploeg is de finishtijd van de vierde renner. 

20. Renners mogen op elk moment op de baan lossen en dienen dan bij de eerstvolgende 

mogelijkheid de baan te verlaten. 

21. Een renner die lost kan niet later weer aansluiten.  

22. De tijdwaarneming start op het van tevoren aangegeven moment. De renners starten 

hierna uit stilstand. 

23. De startvolgorde van de teams zal op dag 1 op basis van een loting bepaald worden. 

24. De ploegentijdrit wordt verreden op reguliere racefietsen. Het gebruik van 

tijdritfietsen, dichte wielen, opzetsturen en dergelijke is niet toegestaan. Het dragen 

van een snelpak en tijdrithelm is wel toegestaan. 

25. Slechts één team zal tegelijk op de baan zijn. 

 

Puntenkoers 

26. Ieder team vaardigt de vooraf de 3 ingeschreven renners af aan de Puntenkoers  

27. In het geval van materiaalpech of een valpartij mag de renner 1 ronde vergoeding 

aanvragen bij de jury.  

28. Bij deze puntenkoers krijgen de nummers 1 t/m 5 steeds punten om de drie ronden 

(5, 4, 3, 2 en 1 punt). Bij de laatste ronde krijgen de eerste 10 renners punten. De 

verdeling is dan 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 2 en 1 punten. Degene die aan het einde van 

de race de meeste punten heeft wint. In totaal worden er 18 ronden gereden, dames 

en heren.  

29. Het aantal toebedeelde punten aan het team in het algemene klassement wordt 

bepaald door de uitslag van de Puntenkoers. Dus: het aantal punten wat verdiend 

wordt in de puntenkoers telt niet mee in het algemene klassement. 

30. Bij een gelijk aantal punten is de finishpositie bepalend voor de uitslag van de 

Puntenkoers. 

31. 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.  

32. Om de drie rondes kunnen punten behaald worden. Er wordt voor elke sprint een bel 

geluid om dit aan te geven en een rondebord geeft de nog af te leggen rondes aan. 
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Individuele Tijdrit 

33. Elk team vaardigt de 3 vooraf ingeschreven renners af naar de Individuele Tijdrit. 

34. De Individuele Tijdrit wordt verreden op een reguliere racefiets. Het gebruik van 

tijdritfietsen, dichte wielen, opzetsturen en dergelijke is niet toegestaan. Het dragen 

van een snelpak en tijdrithelm is wel toegestaan. 

35. De heren moeten 4 rondes afleggen en de dames 3.  

36. In het geval van materiaalpech of een valpartij mag de betreffende deelnemer nog een 

keer starten.  

37. Stayeren is niet toegestaan en leidt tot diskwalificatie.  

38. Renners die ingehaald worden moeten ruimte geven aan de snellere renner en zoveel 

mogelijk de buitenbocht aanhouden. 

Koers 

39. In de koers starten, mits inzetbaar, alle renners van elk team (maximaal 6). 

40. De dames rijden apart van de heren. 

41. De dames en heren rijden een koers van om en nabij een uur. De jury geeft vanaf 5 

rondes voor het einde, via een rondebord en speaker, aan hoeveel rondes er nog 

gereden moeten worden. 

42. De jury kan geloste groepen renners eerder af laten sprinten. 

43. Indien een deelnemer de koers verlaat, dient deze zich af te melden bij de jury. 

44. Renners die gedubbeld zijn kunnen door de jury uit koers gehaald worden. Dit wordt 

uiterlijk 5 rondes voor het einde van de wedstrijd gedaan. 

45. Renners die de koers, wel of niet gedwongen, verlaten, krijgen geen punten toegekend 

46. In geval van materiaalpech of een valpartij wordt er een ronde vergoeding gegeven, 

tot 5 rondes voor de finish. 

47. Renners die ingehaald worden moeten ruimte geven aan de snellere renner en zoveel 

mogelijk de buitenbocht aanhouden. 

48. Gedubbelde renners mogen zich niet met het koersverloop bemoeien (niet op kop 

rijden, geen gaten dichtrijden, niet afstoppen etc.). 
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Prijsuitreiking 

49. Voor elk individueel onderdeel (Puntenkoers en Individuele Tijdrit) worden punten 

toegekend aan individuen, die later worden opgeteld bij het ploegentotaal van de 

ploeg waartoe het betreffende individu behoort 

50. Voor elk ploeg onderdeel (Ploegentijdrit en Koers) worden punten toegekend aan de 

betreffende ploegen. 

51. De behaalde punten per onderdeel worden bij elkaar opgeteld. De ploeg met het 

meest behaalde punten wint het ploegenklassement 

52. Er is een apart klassement voor vrouwen- en mannenteams. 

53.  

Puntentelling 

Puntentelling Ploegentijdrit 

 

Positie Punten 

1 100,1 

2 80 

3 70 

4 60 

5 50 

6 40 
7 
8 
9 

10 

30 
20 
10 
5 
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Puntentelling Puntenkoers & Individuele Tijdrit 

 

Positie Punten 

1 50,1 

2 40 

3 35 

4 30 

5 25 

6 20 

7 18 

8 16 

9 14 

10 12 

11 10 

12 9 

13 8 

14 7 

15 6 

16 5 

17 4 

18 3 
19 
20 

 

2 
1 
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Puntentelling Koers 

 

Positie Punten 
1 85,1 
2 75 
3 65 
4 55 
5 50 
6 45 
7 40 
8 35 
9 30 

10 25 
11 22 
12 20 
13 18 
14 16 
15 14 
16 12 
17 10 
18 8 
19 6 
20 4 
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Protest aantekenen  
Protest dient 1 uur na het einde van de wedstrijd ingediend te worden.  

Deelnemers/teams kunnen protesteren tegen andere deelnemers/teams op grond van 

speelgerechtigdheid en wedstrijdreglementen. Beslissingen van scheidsrechters of andere officials 

kunnen niet worden aangevochten, evenals de GNSK-reglementen, camping-reglementen of andere 

artikelen uit het evenementenreglement van Studentensport Nederland.  

Een protest gaat als volgt in werking: 

De sportcommissie dient zo snel mogelijk na het beëindigen van de wedstrijd, tijdens welke een 

vermeende overtreding heeft plaatsgevonden, van het protest op de hoogte te worden gesteld. 

Degene die gebeld moet worden is: ntb 

Een protest dient te zijn getekend door een officiële vertegenwoordiger van het team en moet de 

volgende elementen bevatten: 

- Datum, tijdstip en plaats van het voorval 

- Het betreffende artikel of bepaling, die zou zijn overtreden 

- Beschrijving van de situatie 

- Namen van het protesterende team/deelnemer, ondergetekenden en eventuele getuigen 

Op zaterdag zullen de protesten in behandeling genomen worden om: ntb. De protesten die op zondag 
binnenkomen, zullen uiterlijk twee uur na het indienen van het protest in behandeling worden 
genomen. Voor aanvang van de finales dienen alle protesten behandeld te zijn. 

 

 

 


