Clubcompetitie 2018
Ook dit jaar organiseren we weer een clubcompetitie, bestaande uit vier wedstrijden. De data zijn als
volgt:
Maandag 7 mei
Woensdag 13 juni
Woensdag 4 juli
Woensdag 12 september
Per wedstrijdavond worden twee afstanden gereden:
Afstand 1
Jullie rijden eerst in series (aantal rijders per serie wordt bepaald aan het aantal deelnemers per
categorie) een tijdrit van 1 ronde. Van elke rijder wordt dus de tijd genoteerd. Na de series worden
jullie op basis van jullie tijd ingedeeld in een A-finale, B-finale enzovoort. In de A-finale wordt
vervolgens nog een keer 1 ronde gereden, maar nu niet meer op tijd. De klassering is o.b.v. doorkomst
finish. In de A-finale zal gereden worden voor bv. de plekken 1-4, in de B-finale voor de plekken 5-8
enzovoort. De klassering die je dus haalt in de finale is uiteindelijk de klassering voor afstand 1.
Afstand 2
De tweede afstand is een rit in lijn, zoals ook voorgaande jaren het geval was. De volgende afstanden
worden gereden:
Groep 1: 3 ronden
Groep 2: 5 ronden
Groep 3: 7 ronden
Groep 4: 8 ronden
Kadetten/Junioren/Senioren: 12 ronden (mogelijk wordt hier een puntenkoers verreden)
Indien de tijd het toelaat zullen we nog een estafette organiseren, die niet meetelt voor het
dagklassement.
Aan het dagklassement worden punten toegekend die gelden voor het eindklassement van de
competitie. De puntentelling is daarbij als volgt (vanaf 1e plek): 30.1, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
De punten van alle vier wedstrijden worden bij elkaar opgeteld om tot een eindklassement te komen.
Vanzelfsprekend is degene met het hoogste aantal punten de winnaar van het eindklassement en dus
de clubkampioen van 2017 is zijn/haar categorie. Bij een gelijke stand in het eindklassement is de
hoogste klassering in een wedstrijd bepalend. Is dit gelijk dan is het aantal malen dat deze klassering
is behaald bepalend. Is dat ook gelijk dan is de één na hoogste klassering bepalend. Is dat ook gelijk
dan is het aantal malen dat deze klassering is behaald bepalend, enzovoort. Mocht dit alles uiteindelijk
gelijk zijn, dan is de uitslag in de finalewedstrijd bepalend.
Opgave
Opgeven voor de gehele competitie kan door een mail te sturen naar markvandendijk@hotmail.com.
Vermeld daarin je naam en de trainingsgroep waarin je traint. Doe dit voor vrijdag 4 mei.

Alle wedstrijden starten om 18.45 uur. Naast het aanmelden voor de gehele competitie, moet je elke
wedstrijd even aangeven dat je er daadwerkelijk bent die avond. Dit doe je bij de jurytent en kan
uiterlijk tot 18.35 uur, zodat we op tijd kunnen beginnen met de wedstrijden. Bij de jurytent zullen
startlijsten klaarliggen, waar jullie alleen even een kruisje hoeven te zetten dat je aanwezig bent.
Rugnummers zullen we op maandagavond 7 mei uitdelen bij de 1e wedstrijd. Heb je nog een
rugnummer van vorig jaar in bezit of heb je een vast rugnummer van de KNSB vermeldt dit dan even
bij je aanmelding.
Voor de leden van groep 4 geldt dat ze ook hun geboortedatum moeten aangeven bij aanmelding. Dit
omdat we deze groep in twee leeftijdsgroepen zullen klasseren (t/m 13 en 14 jaar e.o.).
Tijdens de feestavond vindt de huldiging van het eindklassement plaats, waarbij er een beker is voor
de nummers 1, 2 en 3 uit elke categorie (jongens en meisjes worden apart geklasseerd). Deze bekers
worden aangeboden door de sponsor van de competitie, Free-Wheel schaatsen en skeelers uit Vorden.
Overige bepalingen:
- De jury heeft altijd de eindbeslissing m.b.t. klasseringen
- Bij de wedstrijden is het dragen van een goede helm verplicht
- De rug/beennummers die men ontvangt kunnen het hele seizoen gebruikt worden en na de
laatste wedstrijd weer worden ingeleverd
- Na elke wedstrijd is er wat lekkers voor alle deelnemers.
Voor eventuele vragen kunt u op wedstrijdavonden terecht bij de dan aanwezige leden van de jury
- Berend van den Dijk
- Jannes Kamphuis
- Harm Averesch
- Philip Tijhuis
- Mark van den Dijk
- Erjan Ligtenberg
- Wim Koster

