
 

Regelement Twente cup 2018/2019 

Hier de deelname regels indoormennen Twente Cup op een rij: 

● Het KNHS wedstrijdreglement mennen/minimarathon is van toepassing voor de wedstrijden om de 
Twente cup. 

● Deelnemers aan de competitie om de Twente cup dienen aan minimaal 3 wedstrijden te hebben 
deelgenomen, waaronder de wedstrijd in Ambt Delden. 

● Van de vijf wedstrijden die meetellen voor klassering van de Twente Cup finale, tellen de 3 besten 
resultaten. 

● De 5 best geklasseerde menners strijden in de finale om de Twente cup. 
● In de finale begint iedereen met 0 punten. Klassering is richtlijn voor startvolgorde. Eerste 

geklasseerde start als laatste. 
● Per wedstrijd dient er afzonderlijk ingeschreven te worden. Daarbij dient aangegeven te worden of 

je deelneemt aan het klassement om de Twente-Cup. 
● Deelnemers aan de competitie om de Twente cup krijgen een startgarantie mits ze zich hebben 

ingeschreven voor sluiting van de inschrijfdatum.  
● Het inschrijfgeld voor iedere Twente cup wedstrijd bedraagt €20. 
● De volgende rubriek indeling geld voor de Twente cup: 

o Enkelspan Pony 
o Tweespan Pony 
o Enkelspan Paard 
o Tweespan Paard 
o Jeugdrubriek 6 t/m 12 jaar 

● Gedurende het kampioenschap mag je wel van pony of paard wisselen, 
● Bij deelname met meerdere aanspanningen in dezelfde rubriek telt de eerst start voor de klassering 

van de Twente cup. 
● De Twente cup betreft een wisselbeker (beschikbaar gesteld door Engbers Cool Warehouse / Melk 

Transport Twente BV) 
● Naast de Twente cup draagt iedere verenging zorg voor de dagprijzen.  
● Deelname van jeugdrijders in zowel de jeugdrubriek als in de enkel of tweespan ponyklasse is 

toegestaan maar er mag slecht 1 finale worden gereden. De keuze dient voorafgaand aan de 
finales aangegeven te worden. 

● Henk van Amerongen (Jurylid) controleert de uitslagen en berekend de tussenstand. 
● Iedere deelnemers is verplicht in het bezit te zijn van een geldige WA verzekering die schade dekt 

tijdens de wedstrijden. 

Puntentelling per wedstrijd voor klassering finale Twente Cup 2018 / 2019: 

● 1e   plaats = 12 punten  

● 2e   plaats = 10 punten 

● 3e   plaats =   9 punten 

● 4e   plaats =   8 punten 

● 5e   plaats =   7 punten 

● 6e   plaats =   6 punten 

● 7e   plaats =   5 punten 

● 8e   plaats =   4 punten 



● 9e   plaats =   3 punten 

● 10e plaats =   2 punten 

● 11e plaats =   1 punt 

De tussen standen van de Twente Cup en informatie over deelnemende verenigingen worden gepubliceerd 
op de site: 
https://www.euregioindoormennen.eu/index.php/uitslagen-en-tussenstanden-twente-cup-2017-2018/ 
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