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Kampioenschapsvoorwaarden samengesteld mennen   
klasse L en M – 2018 
 
Kampioenschapsvoorwaarden SWM 2018 

1. De selectieprocedure voor de kampioenschappen wordt gevolgd per rubriek en het 

kampioenschap wordt uitgeschreven voor uitsluitend de klassen L en M m.u.v. de tandems waar 

de klasse Z deelnemers zich ook voor kunnen selecteren. 

2. Het selectieseizoen loopt van 21 juli 2017 tot 24 juli 2018. 

3. Een deelnemer moet, in de onder punt 2 genoemde periode, minimaal 3 wedstrijden gereden 

hebben in dezelfde klasse waarbij hij geklasseerd is. Van deze 3 best verreden wedstrijden 

moeten tenminste 2 wedstrijden gereden zijn in het jaar 2018. 

4. Van elke wedstrijd wordt een indexcijfer bepaald op basis van het gemiddelde aantal strafpunten.  

De norm is voor 2018 gelijk gesteld aan die van 2017, dus 134,95 strafpunten. 

5. Alle klasse L en M  rijders die in de selectieperiode minimaal 3 wedstrijden hebben gereden 

worden op 24 juli 2018 geteld en hiervan wordt een percentage genomen om aan 90 deelnemers 

voor het kampioenschap te komen. Zijn er bijvoorbeeld 200 rijders die 3 wedstrijden hebben 

gereden, dan geeft dat een deelname percentage van 45%. 

6. In elke rubriek wordt het aantal startgerechtigde deelnemers bepaald volgens het 

percentage, zoals onder punt 5 is vermeld. Bestaat de rubriek dan uit 8 of meer  deelnemers, dan 

wordt deze rubriek altijd een eigen kampioenschap toegewezen. Bij minder dan 8 deelnemers 

kunnen rubrieken worden samengevoegd. Bij minder dan 4 definitief startende deelnemers in een 

rubriek zal geen kampioenschap worden verreden. 

7. Bij rubrieken die uit minder dan 8, maar meer dan 4 deelnemers bestaan, kan een hoger 

afvaardigingspercentage worden toegepast of kan worden besloten toch een kampioenschap aan 

deze  rubriek toe te wijzen. 

8. Er wordt per kampioensrubriek een reservelijst met maximaal 3 menners gemaakt. 

9. Deelnemers die in de periode 20  juli 2017 tot 24 juli 2018 promoveren of degraderen, kunnen 

alleen uitkomen op het kampioenschap in de nieuwe klasse, mits men aan de voorwaarden 

voldoet.   

10. Promotie van de klasse L naar de klasse M, in de periode na 24 juli 2018, is niet van invloed op 

deelname aan het KNHS Kampioenschap. Bij promotie, in de periode na 24 juli 2018, van de 

klasse M naar klasse Z moet de deelnemer een keuze maken of hij/zij deelneemt aan het KNHS 

Kampioenschap klasse L en M 2018 of het Nederlands Kampioenschap (NK) klasse Z 2018. Er 

kan uitsluitend aan het  NK (klasse Z) worden deelgenomen indien  men voldoet aan de daarvoor 

geldende selectie selectievoorwaarden.  

11. Op het KNHS-kampioenschap kunnen wel winst of verliespunten worden behaald.  

12. Op het KNHS-kampioenschap mag een deelnemer maar eenmaal deelnemen. 

13. Districtskampioenen klasse L en M  zijn automatisch gekwalificeerd voor het KNHS-

Kampioenschap indien er tijdens het districtskampioenschap in de desbetreffende rubriek 

tenminste 4 deelnemers uit het district gestart zijn.  

14. Voor de tandemrubrieken geldt dat de klasse Z tandemcombinaties ook aan het KNHS-

kampioenschap mogen deelnemen mits zij in 2018 minimaal twee klasse Z wedstrijden uitgereden 

hebben.   


