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1. G-Veldritcriterium 

1.1. Wedstrijd 

Elke renner wordt ten laatste vijf min voor aanvang van de wedstrijd aan de start 

verwacht. De eerste startrij wordt ingenomen door de eerste twee dames in het 

klassement en de eerste drie van het klassement bij de heren en de jongeren. De tweede 

startrij wordt ingenomen door nummers 4 tot en met 9 in het klassement bij de heren en 

nummers 4 en 5 in het klassement bij de jongeren.  

 

De wedstrijd bestaat uit het rijden van drie ronden waarbij renners, afhankelijk van de 

rondetijd, eerder uit de wedstrijd genomen kunnen worden. 

 

De top 10 bij de heren, top vijf bij dames en jongeren in het klassement mogen niet 

begeleid worden om het aantal renners op de omloop te beperken. De begeleiders van 

deze renners mogen wel op een moeilijk punt staan voor assistentie. 

1.2. Parcours 

De organisatoren van de G-supporterstrofee leggen in samenspraak met de lokale 

organisator het parcours voor de G-renners vast. Dit gebeurt de week voor de wedstrijd 

op woensdag.  

1.3. Klassement 

Het criterium bestaat uit acht wedstrijden van oktober tot februari. Elke wedstrijd telt 

mee voor het klassement.  

 

Een klassement wordt opgemaakt voor drie categorieën: heren, dames en jongeren 

geboren in 2001 of later. De leiders moeten deelnemen aan de wedstrijd in de trui van 

zijn/haar categorie. In elke categorie is volgende puntentelling van kracht: 

  
PLAATS PUNTEN 

1 40 

2 35 

3 32 

4 30 

5 28 

6 26 

7 24 

8 22 

9 20 

10 18 

11 16 

12 14 

13 12 

14 10 

15 8 

Vanaf 16 5 

 

Bij een gelijke stand is het aantal overwinningen doorslaggevend. Is dit gelijk, wordt er 

gekeken naar de hoogste notering op de laatste wedstrijd. 

 

Renners die ook deelnemen in het valide circuit worden niet opgenomen in de ranking.  
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1.4. Materiaal 

Tijdens de wedstrijden mag geen gebruik gemaakt worden van fatbikes. Enkel 

crossfietsen en mountainbikes zijn toegestaan.  

 

Waar mogelijk mag gebruik gemaakt worden van de materiaalpost. 

 

Tijdens de wedstrijd mogen geen drinkbussen aangenomen worden.  

 

Tijdens de wedstrijd mogen geen drinkbussen meegenomen worden, tenzij warmer dan 

20 °C.   


