
 

 

Algemeen reglement SWN Studentencup 2015    

In 2015 zal wederom een studentencup competitie plaatsvinden, onder voorbehoud is de kalender 

hiervoor als volgt: 

Naam Plaats Datum 

Delft Delft 28 maart 

Amsterdam Amsterdam 11 april 

Wageningen Wageningen 02 mei 

GNSK1 Amsterdam 5-7 juni 

Ronde van Wolder2  Maastricht 13 juni 

Ronde van de Maliebaan3 Utrecht 13 juni 

NSK tijdrijden Nijmegen 20 juni 

Grand Prix Squadra Veloce Eindhoven 12 september 

NSK weg n.t.b. n.t.b. 
1. Alleen team klassement,  2. Alleen Heren licentiehouders & dames,  3. Alleen Heren niet-licentiehouders 

 
Er worden de volgende klassementen opgemaakt: 

 Heren licentiehouders 

 Heren niet-licentiehouders 

 Dames  

 Teams 

Voor deelname aan een wedstrijd ontvangt iedere deelnemer standaard 5 punten, op basis van 

uitslag zijn vervolgens de volgende extra punten te verdienen per categorie. Voor 

verenigingsklassement geldt een aparte verdeling 

Individueel klassement (1-25 deelnemers) Individueel klassement (>25 deelnemers) 
1. 20.1p  6.   5p   1.   30.1p      6.   16p   11. 10p     16.  5p 

2. 15p  7.   4p   2.   26p         7.   14p   12. 9p        17.  4p 

3. 11p  8.   3p   3.   23p         8.   13p          13. 8p       18.  3p 

4. 8p  9.   2p   4.   20p         9.   12p   14. 7p        19.  2p 

5. 6p  10. 1p   5.   18p         10. 11p   15. 6p        20. 1p  

 
Finale 
Het NSK weg zal gelden als finale wedstrijd, alleen deelnemers die al beschikken over punten uit 

eerdere wedstrijden komen in aanmerking voor punten gedurende de finalewedstrijd, waarvoor per 

wedstrijd een apart klassement zal worden aangemaakt. Daarnaast rijden bij de categorie heren-

licentiehouders de amateurs en elite-beloftes en bij de categorie dames de niet-licentiehouders en 

licentiehouders apart.  Op basis van uitslag worden beide categorieën voor het SWN klassement 

samen gevoegd. 

 
 



Leiderstrui 
De leiders in de individuele klassementen krijgen een leiderstrui waarin de volgende koers gereden 
dient te worden (indien startend). De trui blijft gedurende het seizoen in het bezit van de SWN. 
 
Verenigingsklassement 
Wanneer er een vereniging aanwezig is bij een wedstrijd krijgt de vereniging hier als basis standaard 

10 punten voor. Verder worden de gewonnen punten van de drie beste renners/rensters per 

vereniging (zonder de basis per renner toegekende 5 punten) overall hierbij opgeteld. Om punten te 

verdienen voor de vereniging dienen renners/rensters ook te starten in het betreffende clubtenue, 

uitgezonderd voor wedstrijden onder auspiciën van de KNWU. Tijdens het GNSK zijn er voor teams 

op basis van de einduitslag tevens nog de volgende punten te verdienen.  

1. 45.1p          6.   20p 

2. 36p  7.   18p 

3. 30p  8.   17p 

4. 25p  9.   16p 

5. 22p  10. 15p 


