
Wedstrijdreglement  
X-Treme Zomercup 2019  
 
De X-Treme ATB Zomercup 2019 is een reeks afzonderlijke ATB 
wedstrijden die georganiseerd worden door ATB Team X-Treme i.s.m. 
St. Wielersport Wolphaartsdijk, Wielercomité Rentoc Kruiningen, 
Wielercomité Teamwerk Wemeldinge,  Trimbelangen Midden Zeeland 
(TMZ) & KNWU. De wedstrijd valt onder de reglementen en besluiten 
van de KNWU en worden als Categorie IV (Inter)club MTB wedstrijden 
georganiseerd. 
 
De algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden vormen het uitgangspunt voor  deze 
wedstrijden en dit reglement. In het bijzonder wordt van deelnemers verwacht dat zij zich gedragen 
zoals een goede sporter past, waarbij een beroep wordt gedaan op de eigen sportieve 
verantwoordelijkheid tot naleving van dit reglement en het opvolgen van eventuele instructies van de 
wedstrijd/competitieleiding. 
 
1. Algemeen 

• Iedereen vanaf 6 jaar (in 2019) kan deelnemen (niet-licentiehouders en niet KNWU Basisleden 
kunnen EVENT-lid van ATB Team X-Treme worden (zie ook artikel 4)). 

• De deelname is geheel op eigen risico (de organisatie aanvaart géén enkele aansprakelijkheid 
voor (letsel)schades veroorzaakt door deelname aan de wedstrijden). 

• Er geldt een helmplicht voor iedereen die zich fietsend op het parkoers begeeft. Oók tijdens het 
inrijden (geldt dus ook voor ouders en begeleiders van (jeugd)deelnemers). Bij het niet dragen van 
een helm kan de wedstrijdleiding (na één waarschuwing) de betreffende deelnemer achteraan 
laten starten of een startverbod opleggen. 

• Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd van een andere categorie op het parcours in 
te rijden. Ook hiervoor geldt dat de wedstrijdleiding (na één waarschuwing) de betreffende 
deelnemer achteraan kan laten starten of een startverbod kan opleggen. 

• Deelnemers gaan akkoord met het gebruik, door of namens de organisatie, van hun beeltenis in 
druk, foto, film, video, etc. voor wedstrijdverslagen en/of (promotie)doeleinden zonder hiervoor 
enige vergoeding te vragen. 

• De categorie-indeling is afgestemd op KNWU licentie categorieën.  
 
2. Wedstrijd data en plaats )* 

Dinsdag 16 april Kruiningen, den Inkel 
Dinsdag 7 mei Heinkenszand, Hof van Zeeland/Stellepas  
Dinsdag 4 juni Vlissingen, MTB parcours Weyevliet 
Dinsdag 25 juni Wolphaartsdijk, de Schelphoek 
Dinsdag 27 augustus Wemeldinge, Wemeldingse Bos 
 
)* e.e.a. onder voorbehoud van vergunningen en toestemmingen 
 
3. Categorie-indeling, starttijden en wedstrijdduur 
De leeftijd die in 2019 bereikt is of bereikt wordt is bepalend voor de categorie waarin gestart mag 
worden. Bij de 4 jeugdcategorieën worden meisjes ingedeeld op grond van hun bereikte / te bereiken 
leeftijd min één jaar (conform KNWU categorie-indeling jeugd). 
 
Categorie-indeling 

Categorie Geboortejaar jongens/mannen Geboortejaar meisjes/vrouwen 

0 – 1 (+/- 15 minuten wedstijd) 2011 en later 2010 en later 

2 – 3 (+/- 15 minuten wedstrijd) 2010 – 2009 2009 – 2008 

4 – 5 (+/- 25 minuten wedstrijd) 2008 – 2007 2007 – 2006 

6 – 7 (+/- 25 minuten wedstrijd) 2006 – 2005 2005 – 2004 

Nieuwelingen (1 uur wedstrijd) 2004 – 2003  

Heren A (1 uur wedstrijd) 2002 – 1980  

Heren B (1 uur wedstrijd) 1979 en eerder   

Dames (1 uur wedstrijd)  2003 en eerder 

 
Vanaf de Nieuwelingen wordt gestart in één wedstrijd, dus iedereen rijdt met en tegen elkaar.  



• Starten in een naast “hogere” categorie, dan waar een deelnemer volgens het geboortejaar toe 
behoort, is toegestaan. 

• Er mag aan maximaal één wedstrijdcategorie worden deelgenomen. 

• Startvolgorde wordt door de wedstrijdleiding bepaald. 
 
Starttijden 
 

Categorie Starttijd 

Jeugd 0 + 1 18.31 uur 

Jeugd Cat 2 + 3 18.30 uur 

Jeugd Cat 4 + 5 18.56 uur 

Jeugd Cat 6 + 7 18.55 uur 

Nieuwelingen J+M 

19.30 uur 

Vrouwen 17 jr en ouder 

Mannen 17 jr en ouder 

Mannen 40 jr en ouder 

 
4. Inschrijving 
Ter plaatse in de permanence, vanaf  17.30 tot ca. 15 minuten voor de start van de betreffende 
wedstrijd. Voorinschrijven via de website van ATB Team X-Treme. Inschrijfgeld ter plaatse te voldoen. 
 
Inschrijfgeld met geldige rennerslicentie of KNWU Basislidmaatschap 
Jeugd categorieën: € 2,50 
17 jaar en ouder:   € 5,00 
Stuurbord:  € 3,00 
Huur transponder € 3,50 

 

• Alle deelnemers in bezit te zijn van óf een geldige rennerslicentie, een KNWU-basis lidmaatschap 

)* of een NTFU-lidmaatschap en deze te kunnen tonen. Als geldige licenties worden aangemerkt 

KNWU-rennerslicenties, BWB-, TMZ-, WFN- en NTB- licenties. 
)* Leden van een KNWU wielervereniging verkrijgen het KNWU-basis lidmaatschap via hun 
vereniging. Niet aangesloten deelnemers kunnen het KNWU-basis lidmaatschap verkrijgen door 
bij inschrijving EVENT-lid van ATB Team X-Treme te worden. Dit lidmaatschap kost €15,00 en 
is geldig t/m 31 december van het betreffende jaar. Met dit lidmaatschap kan in het betreffende 
jaar worden deelgenomen aan alle KNWU Cat. IV Club- en Interclub wedstrijden (excl. 
inschrijfgeld) en is men verzekerd tijdens deze evenementen en tijdens (individuele) trainingen. 
Zie de verzekeringsvoorwaarden op www.knwu.nl 

• De organisatie verstrekt een stuurbordje bij inschrijving tegen betaling van €3,00. De stuurbordjes 
zijn voor de betreffende categorie geldig voor de hele X-Treme ATB Zomercup. 

 
5. Materiaal 
• Er mag alleen worden deelgenomen met een mountainbike, deze moet voorzien zijn van een 

recht stuur (géén racestuur). De fiets mag geen scherpe, uitstekende (gevaar opleverende) 
onderdelen bevatten, de uiteinden van de sturen / bar-ends moeten afgedicht zijn en de fiets moet 
voorzien zijn van goed werkende remmen. De bandbreedte moet breder zijn dan 40 mm, gemeten 
van wang tot wang over het karkas van de band (exclusief eventuele noppen). In de diverse 
jeugdcategorieën (t/m categorie 7) is het toegestaan om met een veldritfiets mee te rijden. 
 

6. Technische bijstand  

• Bij defect materiaal mag een deelnemer geholpen worden door omstanders. 

• De geoorloofde technische bijstand tijdens de wedstrijd bestaat uit reparaties aan of vervanging 
van een deel van de fiets. Wisselen van fiets is 1x toegestaan bij zodanige pech dat de fiets niet in 
korte tijd te repareren valt. De deelnemer moet dit wel kenbaar maken bij de jury. De fiets mag 
niet gewisseld worden enkel en alleen om schoon te maken. 

• Deelnemers mogen gereedschappen en reserve-onderdelen bij zich hebben onder voorwaarde 
dat die geen gevaar opleveren voor de deelnemer zelf of voor andere deelnemers. 

 

Advies:  Draag geen harde materialen op het lichaam i.v.m. een hoger risico voor verwondingen en 
kneuzingen bij een eventuele valpartij. 

http://www.knwu.nl/
http://www.knwu.nl/


7. Wedstrijden  

• Deelnemers worden, in principe, pas geklasseerd nadat de winnaar van de betreffende categorie 
is gefinisht. De wedstrijdleiding kan n.a.v. omstandigheden (b.v. tijd) anders besluiten. 

• Er wordt tijdens de wedstrijd gewerkt met transponders. 

• Voor de dag uitslag van de 4 jeugdcategorieën worden per categorie, bekers beschikbaar gesteld 
voor de nummers 1, 2 en 3. Bij de volwassenen ontvangen de eerste 3 finishers een Multi-Vlaai. 
Er is ook een vlaai voor de beste Nieuweling, beste veteraan 40+ en beste dame. Prijzen 
schuiven door als deze Nieuweling, Veteraan of Dame tevens bij de eerste 3 van de wedstrijd is 
geëindigd. 

• In elk van de 4 jeugdcategorieën wordt tevens een beker beschikbaar gesteld voor het eerst 
geklasseerde meisje. Indien dit meisje bij de eerste drie eindigt ontvangt zij zowel de dagprijs 
evenals de prijs voor het eerst geklasseerde meisje. Er wordt dus NIET doorgeschoven. 

• De huldiging vindt direct na de betreffende wedstrijd plaats.  
 
8. Competitie- en wedstrijdleiding 

De wedstrijdcoördinatie wordt verzorgd door de coördinator van de X-Treme ATB zomercup 
De wedstrijdleiding) wordt gevormd door de competitiecoördinator, de juryleden en een 
vertegenwoordiger van het organiserend comité/werkgroep. 
De jurering wordt verzorgd door TMZ. 
 
Bij eventuele geschillen over het reglement, wedstrijdverloop, uitslagen en klasseringen etc. is 
het oordeel van de wedstrijd- c.q. competitiecoördinatie bindend. 
 
9. Informatie / publiciteit / contactpersonen 
De informatie over de X-Treme ATB Zomercup wordt kenbaar gemaakt via de regionale pers en 
websites daarnaast worden wedstrijdaffiches in de regio verspreidt. 
Actuele informatie (wijzigingen), uitslagen en klassementen worden gepubliceerd op de website: 
www.teamx-treme.nl . De uitslagen zijn ook terug te vinden op mylaps. 
 
In geval van afgelasting wordt dit minimaal 2 uur voor aanvang van de wedstrijd vermeld op de 

website www.teamx-treme.nl. 
 
Contactpersonen 
Competitie coördinator  Niels Steenblok (06 10 57 53 52) x-treme.zcup@zeelandnet.nl 

http://www.teamx-treme.nl/
http://www.teamx-treme.nl/
http://www.teamx-treme.nl/
http://www.teamx-treme.nl/
mailto:x-treme.zcup@zeelandnet.nl
mailto:x-treme.zcup@zeelandnet.nl

