
Algemeen reglement AFAS-SWN Studentencup 2022

1. Deelname
Deelname aan wedstrijden van de AFAS-SWN Studentencup staat open voor alle in Nederland

studerende wielrenners en wielrensters, daarbij de meest recente reglementen van Stichting

Studentensport Nederland volgend. Volgens het reglement van het SSN (Studenten Sport Nederland)

mag je deelnemen aan het NSK (Nederlands studenten kampioenschappen) tot een jaar na

afstuderen, deze regelgeving geldt ook voor de Studentencups. De handhaving van deze regels ligt bij

de verantwoordelijke plaatselijke organisaties. De SWN behoudt het recht op basis van

bovengenoemde reglementen buiten de koersorganisaties om deelnemers uit het klassement te

verwijderen.

2. Programma
De definitieve kalender ziet er als volgt uit.

(Het is eventueel mogelijk dat er bij toestemming van de SWN nog wedstrijden aan het programma

worden toegevoegd.)

Datum Naam Plaats
26 maart Studentencup Delft Delft
3 april Studentencup Groningen

(Lustrumeditie)
Groningen

9 april Studentencup Nijmegen Nijmegen
24 april Studentencup Tilburg Tilburg
8 mei Studentencup Amsterdam Amsterdam
18 september NSK Weg Wageningen

3. Categorie-indeling
De volgende klassementen worden opgemaakt na elke cup:

● Heren licentiehouders

● Heren niet-licentiehouders

● Dames

● Ploegen



4. Puntentelling
Voor deelname aan een wedstrijd ontvangt iedere deelnemer standaard 5 punten, op basis van de

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

Puntenverdeling  bij 1-25 deelnemers Puntenverdeling bij >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

5. Constructie van uitslagen en puntentoekenning bij wedstrijden met niet matchende

categorieën
Splitsen

Indien verschillende studentencupcategorieën binnen één uitslag vallen, moet deze uitslag gesplitst

worden alvorens punten toe te kennen. Hierbij ontstaan dus twee (of meer) nr's 1, nr's 2 etc.

Vervolgens worden aan deze nieuwe uitslagen de punten toegekend, volgens de verdeling zoals

hierboven vermeld, het verschil tussen meer of minder dan 25 deelnemers in acht nemende.

Combineren
Indien de deelnemers aan een studentencup categorie bij een koers verspreid over meerdere
categorieën in actie komen (bijvoorbeeld in het geval van een NSK waarbij meerdere categorieën
worden georganiseerd), zal elke categorie, volgens de verdeling zoals hierboven vermeld (het verschil
tussen meer of minder dan 25 deelnemers in acht nemende) punten toegewezen krijgen
LET OP: Bij NSK's (tijdrijden en wielrennen) worden alvorens de punten worden toegekend alle
deelnemers die nog geen studentencuppunten hebben verzameld, uit de uitslag verwijderd. Alleen
renners die al studentencuppunten hebben verzameld vallen dus in de punten. Punten worden
toegekend over de geschoonde uitslagen.

6. Leiderstrui
De leiders in de individuele klassementen krijgen een leiderstrui waarin de volgende koers gereden
mag worden indien men deelneemt aan deze wedstrijd. De trui blijft gedurende het seizoen in het
bezit van de SWN, dus wanneer de leider in het klassement kiest niet te rijden in de eerstvolgende
wedstrijd, dient de trui na uitreiking teruggegeven te worden aan de SWN.

7. Finale
Het NSK Wielrennen zal gelden als finale wedstrijd, alleen deelnemers die al beschikken over punten

uit eerdere wedstrijden komen in aanmerking voor punten gedurende deze finalewedstrijd. Het is

aan de organisator van het NSK Wielrennen (en tijdrijden) om te bepalen welke categorie-indeling zij

hanteren. Vanuit het klassement gezien is het het makkelijkste als de drie studentencup categorieën

worden gehanteerd, maar in de praktijk blijkt vaak anders te worden gekozen. In dergelijke gevallen

moeten uitslagen gecombineerd of gesplitst worden om punten voor het klassement toe te kennen.



8. Eindwinst en leiderstrui
Na afloop van elke studentencup wordt het klassement bijgewerkt. De deelnemer die dan bovenaan

staat op basis van punten, start de volgende cup in de leiderstrui, indien aanwezig. In het geval van

een tijdrit mag hiervan worden afgeweken. Indien de leider in het klassement niet aanwezig is, wordt

de trui niet gedragen.

Wie in zijn/haar categorie de meeste punten heeft verzameld over alle meetellende wedstrijden,

mag zich eindwinnaar van de AFAS-SWN Studentencup 2022 noemen en mag daarmee de leiderstrui

definitief in zijn/haar bezit houden. Er is daarbij geen verplichting voor een minimum aantal

deelgenomen wedstrijden.

In geval van gelijke puntentotalen, wint de deelnemer met de laagste som der uitslagen in

wedstrijden waarin de betreffende deelnemers beide/allen deelnamen.

In het geval van eveneens gelijke uitslagensommen, geldt de uitslag tijdens het afsluitende NSK

Wielrennen als doorslaggevend voor bepaling van de eindwinnaar van de AFAS-SWN Studentencup

2022.

9. Verenigingsklassement
Wanneer er een vereniging met minimaal 1 deelnemer aanwezig is bij een wedstrijd krijgt de

vereniging hier 10 punten voor. Verder worden de gewonnen punten van de drie renners/rensters

met de hoogste scores per vereniging hierbij opgeteld.

Tenzij er sprake is van een KNWU wedstrijd en deelnemers volgens hun licentie verplicht zijn in een

ander tenue te rijden, verdienen deelnemers alleen punten voor hun vereniging indien zij in het

tenue van die vereniging rijden.

Het GNSK telt enkel mee voor het verenigingsklassement. Op basis van de einduitslag zijn daar de

volgende punten te verdienen zowel aan de vrouwen- als de herenploeg.

1. 45.1p 6.   20p

2. 36p 7.   18p

3. 30p 8.   17p

4. 25p 9.   16p

5. 22p 10. 15p

10. Sportieve reglementen
Alle meetellende wedstrijden zullen met ingang van dit jaar worden verreden onder de auspiciën van

de KNWU. Alle regels uit de KNWU reglementen zijn van toepassing op de wedstrijden in de

studentencupreeks, tenzij hierboven anders vermeld. Hierbij zijn de twee belangrijkste voorwaarden

dat er bij elke Studentencup gekwalificeerde en zichtbare EHBO’ers aanwezig moet zijn en de

studentencup op een volledig afgesloten parcours moet plaatsvinden.

Alle studentencups en klassementen zullen bovendien vermeld moeten worden op de kalender en

website van de KNWU.

Uitslagen en klassementen zullen direct na afloop van elke wedstrijd worden gepubliceerd op de

website van de KNWU, hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Binnen 5 dagen

moeten de uitslagen ook via de mail gecommuniceerd worden met de SWN, hierdoor kunnen tijdig

de klassementen opgesteld worden. De uitslagen en klassementen die via de communicatiekanalen



van de SWN (Facebook en website) worden geuit zijn leidend maar kunnen achteraf nog gecorrigeerd

worden.

Het toepassen van de reglementen valt onder de verantwoordelijkheid van de plaatselijke organisatie

van dienst.

11. KNWU

11.1 Basislidmaatschap
Omdat de AFAS-SWN Studentencupwedstrijden worden verreden onder de auspiciën van de KNWU,

deelnemers bekend moeten zijn in de database van de KNWU. Verzekeringstechnisch is het

noodzakelijk en gewenst dat de deelnemers aan studentencups een basislidmaatschap hebben.

Deelnemers aan de SWN Studentencup zijn zodoende verplicht een KNWU Basislidmaatschap af te

nemen. Deelnemers kunnen hiervoor contact opnemen met de secretaris van hun eigen vereniging.

11.2 Inschrijving
Sinds het nieuwe systeem van MijnKNWU is het mogelijk om het inschrijven voor de Studentencups

te laten geschieden via MijnKNWU. Hiervoor moet allereerst de wedstrijd aangemeld zijn bij de

KNWU. De KNWU legt op de site uit hoe dit in zijn werk gaat

https://www.knwu.nl/nieuws/mijnknwu-organisatoren. Wanneer er vragen of problemen optreden

hoort de SWN dit graag.

https://www.knwu.nl/nieuws/mijnknwu-organisatoren

