Wedstrijdreglement competitie Vrouwenwielrennen (VW) 2020
1. Wedstrijdtypen

Rit in lijn
Wedstrijd over
 1 uur en 3 ronden (categorie A)
 50 minuten en 3 ronden (categorie B)
Omnium
Het omnium wordt verreden op het clubparcours van WV Eemland.
Een omnium, vooral bekend uit het baanwielrennen, is een combinatieklassement dat uit
verschillende onderdelen bestaat. Voorbeelden van onderdelen zijn een afvalkoers, puntenkoers,
keirin, (team)sprint, achtervolging en tijdrit.
De te verrijden onderdelen bij het VW-omnium worden later vastgesteld. Het omnium bevat in elk
geval zowel sprint- als duuronderdelen.
Ploegentijdrit
De ploegentijdrit wordt verreden in Nieuwer Ter Aa.
De tijdrit is 30 km (3 ronden van 10 km).
Het is tijdens de ploegentijdrit niet toegestaan te rijden met welke tijdritattributen dan ook
(tijdrithelmen, opzetsturen, tijdritsturen, tijdritwielen etc).
Bij de ploegentijdrit kunnen geen rensters starten met een KNWU licentie elite.

2. Wedstrijdreglement




Inschrijving:
o Rit in lijn: vanaf 1 uur voor de wedstrijd in het clubhuis
o Omnium en ploegentijdrit: voorinschrijving.
Informatie over de voorinschrijving komt op www.vrouwenwielrennen.nl te staan en
naar de contactpersonen van de deelnemende VW-trainingsgroepen en
wielerverenigingen gemaild.
Inschrijfgeld is 5 euro per renster. Bij de ploegentijdrit zijn de kosten € 30 per team.
Er wordt gereden in 2 categorieën:
categorie A
 deelneemsters moeten in het bezit zijn van een
o KNWU amateur - of sportklasse licentie
o KNWU basislidmaatschap. Deze kan via www.knwu.nl worden aangevraagd. De
kosten zijn € 28 per jaar. Als lid van een KNWU vereniging betaal je € 14 per jaar.
categorie B
 deelneemsters moeten in het bezit zijn van een
o KNWU basislidmaatschap. Deze kan via www.knwu.nl worden aangevraagd. De
kosten zijn € 28 per jaar. Als lid van een KNWU vereniging betaal je € 14 per jaar.
Rensters met een basislidmaatschap bepalen in overleg met de trainster van de
trainingsgroep / vereniging of zij in de A of B-categorie starten.
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In categorie B wordt tijdens de rit in lijn de eerste 20 minuten geneutraliseerd gereden met
een snelheid ca 33-34 km/u. Op de rechte stukken wordt het tempo constant gehouden op
max 37 km/u en er wordt niet gedemarreerd. Hierna wordt nog 40 minuten gekoerst.

Eisen aan racefiets
Om te kunnen starten zit er op de racefiets geen
 pomp, zadeltas en andere overbodige accessoires;
 opzetstuur
Deelneemsters
 vrouwen die meetrainen met één van de trainingsgroepen Vrouwenwielrennen;
 andere vrouwenteams en individuele rensters kunnen een verzoek tot deelname indienen bij het
organisatiecomité van de competitie VW door een mail te sturen naar vwcompetitie@gmail.com
Teamsamenstelling
Voor de competitie VW 2020 geldt geen minimum en geen maximum aantal rensters.
Puntentelling rit in lijn
1. 25.1 punten
2. 22 punten
3 . 19
4. 17
5. 16
6. 15
7. 14
8. 13
9. 12
10. 11
Overige rensters die de wedstrijd uitrijden in het peloton: 5 punten.
Gedubbelde rensters: 2 punten.
Rensters die de wedstrijd niet uitrijden: 0 punten.
Puntentelling omnium
Wordt bekend gemaakt na vaststelling van te verrijden onderdelen.
Puntentelling ploegentijdrit
1.
60 punten
2.
50
3.
40
4.
35
5.
30
6.
25
7.
20
8.
15
9.
12
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10.
11.
12.
13 – 15.
16 – 18.
19 – 21.
22 – 24.
25 – 27.
28 – 30.
31 – ….

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Promotie-degradatie regeling
 de eerste drie van het individueel eindklassement 2019 categorie B promoveren in 2020
automatisch naar categorie A.
Klassementen
Ploegenklassement
Voor het ploegenklassement tellen alle drie de wedstrijden mee.
Prijzen
Rit in lijn
 bloemen en eindprijs voor nummer 1, 2 en 3
 leidersprijs
 dagprijs voor winnende trainingsgroep (deze wordt verloot onder alle rensters van die groep)
Omnium
 bloemen en eindprijs voor nummer 1, 2 en 3
 dagprijs voor winnende trainingsgroep (deze wordt verloot onder alle rensters van die groep)
Ploegentijdrit
 bloemen en eindprijs voor nummers 1, 2 en 3
 dagprijs voor winnende trainingsgroep (deze wordt verloot onder alle rensters van die groep)
Ploegenklassement
Bekers voor teams 1, 2 en 3 van het ploegenklassement
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