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Art. 1  Introductie 

De Benelux Cup 2017 is een serie van 8 mountainbike wedstrijden die worden gehouden 

in België, Nederland en Luxemburg. 
 
 
Art. 2 Deelnemers en categorieën 

2.1  Licentiehouders 

Een algemeen klassement wordt opgemaakt voor de volgende categorieën: 
 
Mannen: 

Categorie Geboortejaar Nationaliteit 

U17 Boys 2002 & 2001  

Junior men 2000 & 1999  

Elite men (including U23) 1998 en vroeger  
Amateurs (amateurs) / FUNA 1998 en vroeger België FUN A MTB 

vergunning Master 30 (masters) 1987 – 1978  

Master 40 (masters) 1977 – 1968  

Master 50 (masters) 1967 en vroeger  
 
Vrouwen: 

Categorie Geboortejaar Nationaliteit 

U17 Girls 2002 – 2001  

Junior women 2000 - 1999  

Elite women (including U23) 1998 en vroeger  
 
Het is niet toegestaan om deel te nemen in een andere categorie dan op je licentie vermeld.  
 
2.2 No Licence 

Elke organisatie krijgt de vrije keuze of hij ook een wedstrijd voor niet vergunninghouders wil 

toevoegen aan het programma.  

De programmering,  wedstrijdvorm , de categorieën en  prijzengeld staat vast. 

De deelnemers moeten  wel verzekerd zijn volgens de bepalingen van het grondgebied waar de 

wedstrijd georganiseerd wordt. 

OPGEPAST: al de bijkomende kosten verbonden aan deze "fun klasse" komen ten laste van de 

organisator. De fun klasse mag gebruik maken van de installaties van de Benelux Cup 2017, 

maar mag geen meerkost tot gevolg hebben voor de Benelux Cup  2017 organisatie. 
 
 

Art. 3 Regelgeving van toepassing – Technische gids 

Alle wedstrijden genoemd in 2.1 worden georganiseerd volgens de betreffende UCI-regelgeving. 
Toegevoegd is de parcours classificatie in kader van voorzien van veiligheidsinformatie aan 
renners, coaches en jury. Voor het opstellen hiervan komt een aparte beschrijving beschikbaar.   
De organisator  is  gehouden  om  uiterlijk  3  maanden  voor  de  datum  van  de  wedstrijd  zijn  

"voorstel technische gids" aan de coördinator van de Benelux Cup 2017 door te geven.  

Na communicatie en uiterlijk 2 maanden voor de wedstrijddatum zal de "definitieve technische 

gids" worden bekendgemaakt. 

Het is de definitieve versie en ENKEL de definitieve versie die mag gepubliceerd worden. 

 

 

 

 



 

Art. 4 Classificatie van de wedstrijden 

Alle wedstrijden die vallen binnen de Benelux Cup 2017 dienen aangemeld te worden in één van de 

volgende categorieën : 
-    HC; 
-    Classe 1; 
-    Classe 2; 
-    Classe 3 (Dit is alleen toegestaan voor de nieuwe wedstrijden gedurende maximaal 2 jaar) 
 
 
Art. 5 Puntentelling 

 
5.1 Puntentelling 
 

Plaats Punten Plaats Punten Plaats Punten 

1 100 26 50 51 25 

2 93 27 49 52 24 

3 87 28 48 53 23 

4 82 29 47 54 22 

5 78 30 46 55 21 

6 75 31 45 56 20 

7 72 32 44 57 19 

8 70 33 43 58 18 

9 68 34 42 59 17 

10 66 35 41 60 16 

11 65 36 40 61 15 

12 64 37 39 62 14 

13 63 38 38 63 13 

14 62 39 37 64 12 

15 61 40 36 65 11 

16 60 41 35 66 10 

17 59 42 34 67 9 

18 58 43 33 68 8 

19 57 44 32 69 7 

20 56 45 31 70 6 

21 55 46 30 71 5 

22 54 47 29 72 4 

23 53 48 28 73 3 

24 52 49 27 74 2 

25 51 50 26 75 1 

 

Bonus punten: 

Wedstrijd in UCI classe 2: 5 punten startbonus 

Wedstrijd in UCI classe 1: 10 punten startbonus 

De startbonus zal ook in geval van DNF en DSQ worden toegekend. De startbonus komt bovenop het 

aantal punten behaald door de wedstrijduitslag. 

 



 

5.2 Het algemeen  klassement  is gebaseerd  op het schema ‘puntentelling Benelux Cup 2017’ 
zoals te zien is onder artikel 5.1. De punten worden toegekend volgens dit schema, de 
nationaliteit van de renners is hierin niet van belang.  
Dit geeft aan dat de Benelux Cup 2017 ook gewonnen kan worden door een renner uit een 
ander land dan Nederland, België of Luxemburg. Alle resultaten van de verreden wedstrijden 
worden in de telling meegenomen minus de laagste score (één schrapresultaat). 
 
 

5.3 Het Benelux kampioenschap  kan ook worden toegevoegd aan de Benelux Cup 2017, 
waardoor het aantal races in de Benelux Cup 2017 kan worden uitgebreid. 
Deelnemen aan het officiële Benelux Kampioenschap staat open voor rijders van alle 
nationaliteiten. Echter kunnen alleen deelnemers uit België, Nederland of Luxemburg de titel 
winnen. 
 
Art. 6 Clubklassement 

 
In 2017 zal er geen club/teamklassement zijn in de Benelux Cup. 
 
 
Art. 7 Inschrijven/Bijschrijven 

De Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU) is verantwoordelijk voor de inschrijfmodule die 
gebruikt wordt voor de wedstrijden die onderdeel zijn van de Benelux Cup 2017. Betaling 
verloopt online en wordt ook door de KNWU geïnd.  De inschrijving is pas geldig na het doen van 
de inschrijving en het betalen van het inschrijvingsgeld. In het geval van niet deelname rijders 
zal niet worden gecompenseerd. 
Inschrijven op de dag van het evenement  is alleen mogelijk wanneer het uniforme bijschrijfgeld 
van € 10, - wordt betaald. Deze extra vergoeding gaat naar de organisator. 
Voorinschrijvingen sluiten 72uur voorafgaand aan de wedstrijd om 23u59. 
Bijschrijven kan tot 1 uur voor aanvang van de betreffende wedstrijd categorie.  
Deelnemers die bijschrijven starten achteraan. 
 
 

Art. 8 Vereiste voor de deelname 

Rijders met een licentie van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) hoeven geen 

toestemming aan hun consul te vragen om deel te kunnen nemen aan de buitenlandse 

wedstrijden van de Benelux Cup 2017. 
Rijders met een licentie van de Belgische Wielerbond, de FCWB (Fédération Cyclisme, Wallonie 
Bruxelles) en Cycling Vlaanderen, hebben geen toestemming nodig om deel te kunnen nemen 
aan de wedstrijden van de Benelux Cup 2017. 
 

 

Art. 9 Inschrijfgelden in € 

Wedstrijd UCI categorieën* Andere categorieën Citizen race  

HC 30 20 vrij**  

Classe1 28 20 vrij**  
Classe2 20 15 vrij**  

Classe3 20 15 vrij**  
* Hier wordt verstaan de elite heren, elite vrouwen en U23 categorie. De junioren categorie valt 
onder ‘andere categorieën’ 
** Vrije keus voor de organisator 
 

 

 

 



 

Art. 10 Startpositie bij de eerste wedstrijd  

De startvolgorde wordt bepaald aan de hand van: 
1.   De laatst gepubliceerde tussenstand in de UCI MTB ranking 
2.   Niet gerangschikte rijders worden in de volgorde bepaald door de nationale federaties volgens 

het principe "BEL / NED / LUX". De loting zal geschieden in verhouding naar aantal deelnemers uit het 

land.  

3.   De voorzitter van de jury kan tot vijf rijders een bevoorrechte  startpositie geven (niet in UCI 
categorie klasse races). Deze renners zal starten op de 11e tot 15e positie. 

 

 

Art. 11 Startpositie na de eerste wedstrijd  

Na de eerste wedstrijd van de Benelux Cup 2017 worden de startposities aan de hand van de 

volgende richtlijnen bepaald: 

1.   De laatst gepubliceerde tussenstand in de UCI MTB ranking 
2.   De meest recente versie van de tussenstand van de Benelux Cup 2017 
3.   Loting voor de andere deelnemers 
4.   De voorzitter van de jury kan tot vijf rijders een bevoorrechte  startpositie geven (niet in UCI 
categorie klasse races). Deze renners zal starten op de 11e tot 15e positie. 
 
 
Art. 12 Tekenen van de startlijst  

Alle rijders zijn verplicht om de startlijst te tekenen.  Deze lijst zal door de jury gebruikt worden  

om de renners op te roepen voor de start. Renners die niet getekend hebben, zullen niet 

worden opgeroepen  en niet worden opgenomen in de uitslag. 
Tekenen  van de  startlijsten  en  het  bijschrijven van daginschrijvingen kan tot  uiterlijk één  uur 
voor aanvang van de wedstrijd. 
Startlijsten van de UCI categorieën (elite heren  / elite dames  / Junior mannen  / junior 

vrouwen) zullen worden gepubliceerd 30' voor de start. In de volgende 10' kunnen er 

opmerkingen over de startvolgorde worden gemaakt. Na het verstrijken van deze tijdsperiode 

wordt de startlijst definitief afgesloten en de laatste goedgekeurde startlijst zal effectief 

gebruikt worden bij het opstellen van de renners. 

 

 

Art. 13 Prijzenschema & podiumceremonie  

De organiserende partij is verplicht om - m i n i m a a l -  de prijzen te betalen in 

overeenstemming met  de prijzen, zoals gepubliceerd door de UCI. 
 
Het prijzengeld voor de wedstrijden in België in de categorieën  men  Elite  en women  Elite  zal 

door de nationale federatie worden  betaald door middel van een  betaling op de 

bankrekening van de renners. Daarom is  het  verplicht voor de  prijswinnaars om  een  invulblad  

in te  vullen (na de  wedstrijd in het wedstrijdsecretariaat). Dit kan tot uiterlijk 30' na hun 

aankomst. 
 
De prijsverdeling  van  de  eerste   5  rijders  zal  voor  elke  categorie  plaats  vinden  tijdens  de  

huldiging ceremonie na de wedstrijd. Voor elke categorie zullen de eerste 5 renners gehuldigd 

worden. 

 

Prijzen die niet worden opgehaald gaan terug naar de organisator. Prijzenschema per race:  

 
 



 

  
 
Men /Women  Elite 
HC /C1 /C2 /C3 

 
 
Junior men / junior 

women HC/C1/C2/C3 

 
 
Boys U17/ 

Girls U17 

 
 
Master 30 
Master 40 

Amateurs/fun A 

België + Master3 

1 1000/600/250/200 200/130/80/65 65 65 50 
2 800/500/200/150 130/100/65/50 50 50 40 

3 600/400/150/100 100/80/50/30 30 30 25 

4 500/300/125/75 80/65/30/25 25 25 20 

5 400/250/100/50 65/55/25/20 20 20 15 

6 300/200/90/XX 50/45/XX/XX    

7 250/150/80/XX 45/40/XX/XX    

8 200/125/70/XX 30/30/XX/XX    
9 150/100/60/XX 25/25/XX/XX    

10 100/50/50/XX 20/20/XX/XX    

 4300 /2675/1175/575 745/590/250/190 2x190 2x 190 2x150 
 

 
Art. 14 Stuurborden en rugnummers  

De stuurborden  en rugnummers worden geleverd door de KNWU en worden betaald vanuit het 

budget van de competitie. Renners ontvangen bij hun eerste deelname een stuurbord en een 

rugnummer. Dit stuurbord en rugnummer dient voor de hele reeks wedstrijden. De renner is 

verantwoordelijk voor het goed  gebruik  en  onderhoud   van  stuurbord  en  rugnummer.  

Reproductie  van  stuurbord  zal  mits  een vergoeding  van 10 euro  worden  toegestaan.  

 

Art. 15 Tijdsregistratie  

De tijdsregistratie wordt verzorgd door de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie. Alle rijders zullen met 

een transponder uitgerust moeten zijn. 
 
 

Art. 16 Prijzenschema (voor het algemeen klassement) 

Het totale prijzengeld zal als het volgt worden verdeeld:  
 

  
 
 
 
 
Heren Elite 

 
 
 
 
 
Dames Elite 

 
Junior 

men 

Juniores 

women 

 
 
U 17 
Boys 
U17 girls 

Amateurs 
Master30 
Master40 
Master50 

 

1 800 400 130 130 130 

2 600 300 100 100 100 

3 500 200 80 80 80 

4 400 140 60 60 60 

5 300 100 50 50 50 

6 250     

7 200     

8 180     

9 150     

10 120     

 3500 1140 420 420 420 

Totaal 3500 1140 840 840 1680  8000  



 

 

Art. 17 Slotbepaling 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de coördinator Benelux Cup in overleg met 
de organisatie. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen dienen zo snel als mogelijk te worden 
gecommuniceerd met de deelnemers en gepubliceerd op diverse media. 
 
 
 
 


