
 

Eindhoven, 15 oktober 2014 

 

Aan de verenigingen van het gewest Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. 

 

Beste mensen, 

Met als aanleiding de werkgroep “wedstrijdvernieuwing” van de GTC Langebaan is er afgelopen jaar 

voor het eerst een Gewestelijk Kampioenschap voor Verenigingen verreden. Dit om op 

wedstrijdgebied de competitie tussen alle verenigingen van ons KNSB Gewest te stimuleren.  

Dit jaar zal het GK voor Verenigingen plaatsvinden in Eindhoven en al op zaterdag 15 november vanaf 

18:15 uur. Opgeven van uw vereniging kan vanaf nu tot en met 31 oktober via het e-mailadres 

secretaris.bc-ehv@knsbzuid.nl.  

Afgelopen seizoen deden er in Tilburg 8 verenigingen mee. Uiteraard hopen wij als GTC Langebaan 

en Baancommissie Eindhoven op groei en roepen wij hierbij alle verenigingen op om uw beste rijders 

op te stellen. 

 

Namens de Baancommissie Eindhoven en GTC Langebaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Herjan van den Heuvel  

 

 

Bijlage: Reglement GK Verenigingen 

  



Reglement GK Verenigingen 

1. Het Gewestelijk Kampioenschap Verenigingen staat open voor alle verenigingen van het 

KNSB Gewest Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. 

2. Een vereniging kan maximaal één ploeg inschrijven. Een ploeg bestaat uit 10 leden: 

- een pupil meisjes 

- een pupil jongens 

- een junior C meisjes 

- een junior C jongens 

- een junior B meisjes 

- een junior B jongens 

- een junior A/(neo-)senior/master dames 

- een junior A jongens 

- een neo-senior heren 

- een senior/master heren 

3. Indien het niet mogelijk blijkt om alle categorieën van deze ploeg te bemensen is het 

toegestaan om een rijder in een hogere leeftijdscategorie te laten deelnemen. Voorbeeld: er 

is geen junior B meisjes beschikbaar; dan mag een (extra) junior C meisjes ingeschreven 

worden. Uitzondering hierop geldt voor de categorie senior/master heren. Hiervoor mag niet 

een neo-senior worden ingezet. Toepassen van deze regeling moet echt bij hoge 

uitzondering plaats vinden. Dat wil zeggen: iedere vereniging plaatst zoveel mogelijk rijders 

uit de juiste leeftijdsgroep. 

4. Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid genoemd onder punt 3 moet vooraf, 

d.w.z. bij inschrijving, aangegeven worden welke rijd(st)er uitkomt in de hogere 

leeftijdscategorie. 

5. Vereniging die geen volledige ploeg kunnen samenstellen mogen als combinatie inschrijven. 

Combinaties van 2 en 3 verenigingen zijn toegestaan. Voorbeelden: 

- Vereniging X en Y kunnen beiden geen volledige ploeg samenstellen. Zij kunnen 

inschrijven als combi X+Y. 

- Vereniging A kan geen volledige ploeg samenstellen. Vereniging B heeft wel een 

eigen ploeg. In dat geval mag vereniging A zijn ploeg niet aanvullen met rijders van 

vereniging B. 

6. Voor rijders die lid zijn van meerdere verenigingen geldt dat zij voor deze wedstrijd 

beschouwd worden als lid van de vereniging zoals in SARA geregistreerd. 

7. Elke rijder rijdt op dit GK Verenigingen twee afstanden. Afhankelijk van het aantal 

deelnemende (combinaties van) verenigingen in relatie tot de beschikbare tijd zal bekeken 

worden welke afstandscombinaties gereden worden. Om dit tijdig vast te kunnen stellen 

geldt een uiterste aanmeldtermijn van 31 oktober 2014. Verenigingen dienen zich derhalve 

vóór dit moment aangemeld te hebben. Verenigingen die als combinatie willen deelnemen 

moeten zelf een combinatie-partner zoeken. Bij aanmelding moet de combinatie worden 

doorgegeven.  

- In het seizoen 2014-2015 staat het GK Verenigingen gepland in Eindhoven op 15 

november. Aanmelden dient daarom te geschieden bij de Baancommissie Eindoven 

via het e-mailadres secretaris.bc-ehv@knsbzuid.nl. 

 



8. Bij deze aanmelding is het nog niet nodig om de namen van de ploegsamenstelling door te 

geven. Dit volgt in een latere fase, waarover u tijdig geïnformeerd wordt. Wisseling in 

ploegsamenstelling nadat de namen aan de organisatie zijn doorgegeven zijn toegestaan, 

maar nadrukkelijk wordt gevraagd om dit zoveel te beperken. Uiteraard dient de 

organiserende BC hierover tijdig geïnformeerd te worden. 

9. Bij het GK Verenigingen wordt een klassement opgemaakt over alle 20 verreden afstanden. 

Voor de 3 hoogst geëindigde verenigingen is een beker beschikbaar.  

10. Per gereden afstand wordt als volgt het klassement opgemaakt: 

- De rijder met de langzaamste tijd krijgt 1 punt, de rijder met de op één na 

langzaamste tijd krijgt 2 punten, enzovoorts. 

- De winnende rijder krijgt 0,1 punt extra bovenop zijn behaalde puntenaantal. 

- Mocht een rijder om wat voor reden dan ook niet gestart zijn, dan ontvangt hij/zij 0 

punten 

- Elke rijder die wel gestart, maar niet gefinisht is, of die gediskwalificeerd is ontvangt 

1 punt. 

- Bij een exact gelijke tijd op een afstand worden de gehaalde punten opgeteld en 

gedeeld door 2. Voorbeeld: de twee langzaamste rijders hebben exact dezelfde tijd. 

Dan ontvangen ze beiden (1+2)/2 = 1,5 punten.  

11. Het totaal klassement is de optelling van de 20 afstandsklassementen. 

12. Indien twee of meerdere verenigingen een gelijk puntenaantal hebben in het 

totaalklassement, dan wordt de eindklassering bepaald op basis van de laatst gereden 

afstand. Mocht dat ook gelijk zijn: dan op basis van de voorlaatst gereden afstand, 

enzovoorts. 

13. Indien er zich een situatie voordoet waarin dit reglement niet voorziet, dan vindt 

besluitvorming hierover plaats door de scheidsrechter(s) in overleg met het aanwezige lid 

van de GTC Langebaan. 


