
Wedstrijdreglement clubwedstrijden NCC 2017 

1.      Deelname clubwedstrijden NCC: 

Voor deelname aan de clubwedstrijd moet ieder lid fietscross zich, per wedstrijd, 
vooraf inschrijven.  
Inschrijven doe je door je aan te melden op iedere wedstrijdavond tussen 18.15 en 
18.45 uur in het clubhuis onder vermelding van “naam” en “stuurbordnummer”. 
Alleen de aangemelde leden zullen worden opgenomen in de startlijst. Dus 
meld je aan!!   

 Aspirant leden die nog deelnemen aan de proeftrainingen zijn nog geen 
formeel lid en worden niet ingeschreven. 

 De inschrijving voor alle clubwedstrijden is gratis. 
 Van alle rijders wordt verwacht dat zij tijdens de wedstrijd in de wedstrijdshirts 

van de NCC deelnemen. 
 Vanaf de dagleeftijd van 13 jaar is het rijden met clicks toegestaan. 
 Ouders mogen geen kinderen op de startheuvel helpen bij het starten. 
 De rijders moeten zelf op de hoogte zijn welke startpositie ze bij het starthek 

hebben om onnodig oponthoud op de startheuvel te voorkomen. 

  

2.      Aanvang training en wedstrijden: 

Alle clubwedstrijden worden op een woensdagavond gereden en staan op de 
wedstrijdagenda van de NCC website. De aanvang van de clubwedstrijd is om 19.00 
uur en vanaf 18.30 uur kan er nog vrij getraind worden. 

  

3.      Puntentelling: 

De clubwedstrijden worden in drie (3) manches gereden. Na de manches zal nog een 
(A en B) finale worden gereden (extra punten). 

Uitgangspunt voor het krijgen van punten is dat de rijder gestart en gefinisht is. 
Indien een rijder is gevallen krijgt hij/zij dus alleen punten als in de eigen mache met 
de fiets over de finish is gekomen. DNS (did not start) = 0 punten, DNF ( did not 
finish) = 0 punten. 

Puntentelling 3 manches: 1e plaats  -  8 punten 
2e plaats  -  7 punten 
3e plaats  -  6 punten 
4e plaats  -  5 punten 
  

5e plaats  -
  4 punten 
6e plaats  -
  3 punten 
7e plaats  -
  2 punten 
8e plaats  -
  1 punt 



  

Puntentelling finale: 1e plaats  - 32 punten 
2e plaats  - 30 punten 
3e plaats  - 28 punten 
4e plaats  - 26 punten 
  

5e plaats  - 
24 punten 
6e plaats  - 
22 punten 
7e plaats  - 
20 punten 
8e plaats  - 
18 punten 

 Puntentelling bij een leeftijdsklasse met meer dan 8 rijd(st)ers. 

Indien een leeftijdsklasse meer dan 8 rijd(st)ers bevat wordt deze leeftijdsklasse over 
2 of meer races verdeeld (max. 8 startplaatsen). Na 3 gereden manches wordt van 
de races per rijd(st)er de totaal behaalde punten vastgesteld. Op basis van deze 
punten wordt een A en B finale samengesteld volgens onderstaande verdeling 
(KNWU reglement). 

  

  

  

  

 
  

 
Bij de klassering van een A en B finale worden de punten toegekend als zijnde één 
samengevoegde finale. De rijd(st)ers in de A finale rijden voor de hoogste punten en 
de rijd(st)ers in de B finale rijden voor de resterende punten. Bijvoorbeeld 5 rijd(st)ers 
in de A finale rijden voor 32 t/m 24 punten en de 4 rijd(st)ers in de B finale rijden voor 
de 22 t/m 16 punten. 

Puntentelling A en B finale: 1e plaats  - 32 punten 
2e plaats  - 30 punten 
3e plaats  - 28 punten 
4e plaats  - 26 punten 

5e plaats  - 24 punten 
6e plaats  - 22 punten 
7e plaats  - 20 punten 
8e plaats  - 18 punten 
  

  9e plaats 
- 16 
punten 
10e plaats 
- 14 
punten 
11e plaats 
- 12 
punten 
12e plaats 
- 10 
punten 

  9 

rijders 10 

rijders  

11 rijders  

12 rijders  

13 rijders  

14 rijders  

15 rijders  

16 rijders  

5 naar A finale 

6 naar A finale 

7 naar A finale 

8 naar A finale 

8 naar A finale 

8 naar A finale 

8 naar A finale 

8 naar A finale 

4 naar B finale 

4 naar B finale 

4 naar B finale 

4 naar B finale 

5 naar B finale 

6 naar B finale 

7 naar B finale 

8 naar B finale 



13e plaats 
-   8 
punten 
14e plaats 
-   6 
punten 
15e plaats 
-   4 
punten 
16e plaats 
-   2 
punten 

 Procedure bij hetzelfde aantal punten in de eindklassering: 

Als bij de eindklassering in een leeftijdsklasse meerdere rijders hetzelfde aantal 
punten heeft wordt de winnaar bepaald uit de behaalde resultaten. Hierbij zal het 
aantal behaalde eerste (1e) plaatsen, tweede (2e ) plaatsen, derde (3e) plaatsen enz. 
van alle manches en finales over de hele serie clubwedstrijden het verschil bepalen.  

 Procedure minimale deelname voor eindklassering: 

Na de zevende (7e) clubwedstrijd worden de zes (6) beste resultaten meegeteld voor de 
eindklassering. Men moet aan minimaal vijf (5) clubwedstrijden hebben deelgenomen 
om voor een eindklassering/beker in aanmerking te komen. 

Voor nieuwe leden wordt altijd een aanmoedigingsprijs beschikbaar gesteld als zij 
minimaal één clubwedstrijd hebben gereden. Onder nieuwe leden wordt verstaan de 
leden die voor het eerst clubwedstrijden rijden. 

  

4.      Leeftijd-/klasse indeling: 

De leeftijd van de rijder op 31 december van het huidige jaar is bepalend voor de 
klasse-indeling voor de wedstrijd. 

De indeling van de leeftijdsklassen blijft gedurende alle clubwedstrijden in het lopende 
jaar ongewijzigd, ongeacht de huidige dagleeftijd. 

Leden kunnen op eigen verzoek één (1) of meer leeftijdsklassen hoger gaan rijden. 
Hiervoor zal enkele weken voorafgaand aan de eerste clubwedstrijd, per mail, de 
inventarisatie door de clubwedstrijdcoördinator plaatsvinden. 

In 2017 kennen we de volgende leeftijdscategorieën: 

   7 jaar en jonger 

   8 jaar 



   9 jaar 

   10 jaar 

   11 jaar 

   12 jaar 

   13 jaar 

   14 jaar 

   15-16 jaar 

   17 jaar 

   18 jaar en ouder 

   cruisers 

Meisjes worden in principe altijd in één lagere leeftijdsklasse bij de jongens ingedeeld 
(bijv. meisjes 11 jaar bij jongens 10 jaar). 

  

5.      Wedstrijdindeling: 

De startlijst met de op de wedstrijdavond aangemelde rijders zal na de sluiting van de 
inschrijving worden gemaakt en opgehangen. 
Het is dus noodzakelijk om je voor 18.45 uur aangemeld te hebben om deel te 
nemen aan de wedstrijd.  

Voor de indeling van alle clubwedstrijden worden de rijders in hun eigen 
leeftijdsklasse “at random” ingedeeld. 

  

6.      Vrijwilligers tijdens de clubwedstrijd 

Voor een goed verloop van de clubwedstrijden zijn wij op de wedstrijdavond 
afhankelijk van  enthousiaste hulp die op, bij en rond de baan kan assisteren. 
Het betreft eenvoudige werkzaamheden als baancommissaris, controleur parc 
fermé, finish schrijver/ster en overige hulp bij de organisatie van de wedstrijden. 
Op de wedstrijdavond kan de ouder/begeleider van de rijder worden verzocht 
één van de openstaande taken in te vullen. 

  

7.      Uitslagen clubwedstrijden: 

Na elke clubwedstrijd zal de tussenstand op de website van de NCC worden 
vermeld. 
De eindstand na de laatst gereden clubwedstrijd zal pas na de feestavond, en 
prijsuitreiking van het club-kampioenschap, op de website van de NCC worden 
geplaatst. 



 


