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REGLEMENT INTERCLUB 2019 
 
 

1. Het inschrijfgeld bedraagt twee euro per wedstrijd.   
2. Starttijd 10.00 uur. Echter, iedere vereniging is vrij om hier van af te wijken. 
3. Wedstrijdperiode: april - september.  
4. Doelgroep: kinderen met Basislidmaatschap KNWU. 
5. Inschrijving ter plaatse middels tonen van een geldige licentie of 

Basislidmaatschap. Wanneer de licentie digitaal wordt aangeboden wordt er 
voor het rugnummer een borg van € 5,00 gerekend.  

6. Mylaps transponder niet verplicht. 
7. Vijf eindprijzen per categorie.   
8. Verzet controle. Door elke vereniging zelf te bepalen, bij controle dan 1e t/m 5e 

plaats. Wanneer blijkt dat een renner/ster een te zwaar verzet heeft wordt hij/zij 
uit de uitslag gehaald. Verenigingen moeten ervoor zorgen dat ouders op de 
hoogte zijn van de toegestane verzetten bij de verschillende categorieën. 
Achter- derailleur mag worden vastgezet. 

9. Renners mogen alleen in de groep van hun eigen (KNWU)categorie rijden (dus 
cat. 1 en 2 in groep A, enz.). Er wordt dus geen toestemming meer verleend om 
een groep hoger of lager te fietsen. Uitzondering is gemaakt voor de meisjes bij 
de ploegentijdrit. Als de consul voor de licentie dispensatie heeft gegeven om 
een lagere categorie te rijden, dan geldt deze dispensatie ook voor de interclub. 
De brief van de consul moet als bewijs worden getoond. 

10. Categorie indeling volgens onderstaande tabel: 
 

Categorie Groep/Niveau: 

1 en 2 A 

3 en 4 B 

5 en 6 C 

7 en nwl. D 

 
11. Starttijden: in principe worden de volgende starttijden aangehouden: 

Groep Tijd 

A 10.00 uur 

B 10.15 uur 

C 10.45 uur 

D 11.15 uur 

 
Wanneer er wordt afgeweken van de starttijden staat dit aangegeven op het 
wedstrijdoverzicht. 
12. Lengte wedstrijden; zoveel mogelijk als landelijk.  

Richt afstanden: 

Groep Afstand 

A 7 km 

B 12 km 

C 22 km 

D 30 km 

 
13. Inschrijving: 9.30 uur, groep A en B; na 10.15 uur, groep C en D 
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14. Iedere vereniging zorgt er zelf voor (niet verplicht) dat de eigen Interclub 
wedstrijd in de agenda van de KNWU komt te staan. Landelijk bereik. 

15. Verplicht EHBO  
16. Ook in 2019 is er een “overall” klassement. Bij deelname van minimaal 9 

wedstrijden ontvangt de renner/ster tijdens de laatste IC een gouden medaille. 
Stand van het aantal wedstrijden per renner wordt door de vereniging zelf 
bijgehouden. Iedere vereniging geeft 2 weken voor laatste wedstrijd een 
“geschatte” stand door, de medailles worden door de laatste organisator 
aangeschaft. De kosten worden verdeeld over alle deelnemende verenigingen.  

17. Iedere vereniging verstuurt een uitslag of deelnemerslijst (wanneer men niet de 
volledige uitslag heeft) naar de andere verenigingen.  

18. Jongste startgroep (A: categorie 1 en 2): bij deze groep mogen de ouders de 
kinderen vasthouden. Bij grote deelname stellen deze kinderen zich achteraan 
de groep op. 

19. Er worden geen wedstrijden gecombineerd, als de tijd dit toelaat (en dat zal 
bijna altijd zo zijn) Komt overzicht, beleving en veiligheid te goede. 

20. Zorg voor veiligheid na de finish; Vertel vooraf aan de renners wat de bedoeling 
is na de finish. 

21. De huldiging direct na de wedstrijd. Dus niet wachten tot alle wedstrijden zijn 
verreden, wel kan je de volgende groep eerst laten vertrekken. 

22. De organiserende club zal de uitslag zo snel mogelijk bekend maken; op site; of 
sociale media 
 
 

 


