
  

Bijlage: 2021-01 

Art. 10.4 Criterium 

- Tijdens het criterium worden renners met een te grote achterstand(1 ronde of 
meer) uit de wedstrijd gehaald. Je wordt dan automatisch uit het klassement 
genomen. 

- Renners met materiaaldefect of een valpartij hebben eenmalig recht op een ronde 
vergoeding. Zij dienen zich te melden bij de materiaalpost die is aangewezen door de 
jury. 

- Bij de aankomst gelden dezelfde regels als bij een rit in lijn. 

- Tijdens het criterium kunnen bonificatie en puntensprints plaatsvinden conform art. 
11. 

Art. 16   Renners op achterstand 
Achterstandscorrectie: 
Normaal gesproken word je bij een te grote achterstand uit de wedstrijd gehaald in 
een etappewedstrijd en kan je niet meer meedoen. De KNWU- jury en de 
organisatie is bij deze bijzondere wedstrijd coulante. Je mag en kan nog steeds 
meedoen maar met een zogenaamde achterstandscorrectie. 

Met betrekking tot een achterstandscorrectie bij de 3 Omlopen heeft de jury besloten  te  
gaan werken met een tijdtabel. 

Dag 1 
- Uitgevallen in ronde 11t/m 5   20 minuten achterstandscorrectie op de winnaar 

- Uitgevallen in ronde 4  18 minuten achterstandscorrectie op de winnaar 

- Uitgevallen in ronde 3  16 minuten achterstandscorrectie op de winnaar 

- Uitgevallen in ronde 2   14 minuten achterstandscorrectie op de winnaar 

- Uitgevallen in de laatste ronde  De ronde tijd van de winnaar, naar boven  

                                                          afgerond ( b.v. 7.37 wordt dan 8 minuten) 

Dag 2 

- Uitgevallen in ronde 7 t/m 3  20 minuten achterstandscorrectie op de winnaar 

- Uitgevallen in ronde 2  18 minuten achterstandscorrectie op de winnaar 

- Uitgevallen in de  laatste ronde De ronde tijd van de winnaar, naar boven  

                                                          afgerond ( 9.37 wordt dan 10 minuten) 

Dag 3 

- Uitgevallen in ronde 13 t/m 5  20 minuten achterstandscorrectie op de winnaar 



  

- Uitgevallen in ronde 4   18 minuten achterstandscorrectie op de winnaar 

- Uitgevallen in ronde 3   16 minuten achterstandscorrectie op de winnaar 

- Uitgevallen in ronde 2  14 minuten achterstandscorrectie op de winnaar  

- Uitgevallen in de laatste ronde De ronde tijd van de winnaar, naar boven 

                                                          afgerond ( 7,37 wordt dan 8 minuten). 


