OPROEP TOT AANMELDING KNWU WIELER MASTERS KLASSEMENT 2011
ÉÉNDAAGSE NATIONALE WEGWEDSTRIJDEN (CRITERIUM en/of OMLOOP)
De organisatoren van bovengenoemde evenementen worden verzocht om op

WOENSDAG 3 NOVEMBER 2010
aanwezig te zijn op de bijeenkomst KNWU WIELER MASTERS KLASSEMENT 2011 te
“Het Huis van de Sport” KNWU, Wattbaan 31-49, 3439 GB Nieuwegein.
De organisatoren worden verzocht zich tot uiterlijk 27 oktober 2010 op te geven via de mail:
henkmartens@xmsnet.nl
Wij verzoeken u in de mail de volgende gegevens door te geven:
• Naam evenement (graag de volledige naam invullen)
• Plaats
• District
• Datum
• Welke evenementen plaatsvinden op die dag
• Wie er namens het evenement aanwezig is op 3 november a.s. (max. 2 personen)
• Naam, telefoonnummers en e-mailadres van contactpersoon
Deelname aan het KNWU Wieler Masters Klassement 2011 is mogelijk voor:
Een ieder die een KNWU en/of WFN (met in achtname van de beperkingen voortvloeiend uit de
besluiten genomen in het najaarscongres van 2004 of bij een door de UCI erkende
zusterorganisatie) wedstrijd wil organiseren voor de:
• Amateurs/Masters 30+
• Amateurs/Masters 40+
• Amateurs/Masters 50+
• Amateurs/Masters 60+
Dit kunnen zijn: Criteriums, Omlopen en Klassiekers.
Waarom is het zinvol voor u om een wedstrijd voor het KNWU Wieler Masters Klassement
2011 te organiseren?
Het aantrekkelijk maken van uw wedstrijd(en) voor meer renners.
Meer uitstraling geven aan uw wedstrijd(en) door vermelding op diverse sites.
Vermelding in de plaatselijk pers, zodat dat uw wedstrijd meer toeschouwers trekt.
Waar moet uw organisatie aan voldoen om te kunnen deelnemen aan het KNWU Wieler
Master Klassement 2011?
Criteriums, Omlopen en Klassiekers: dat mogen geen combi wedstrijden zijn, dus alleen een 40+
of 50+ of 60+.
(Voorbeeld: het kan zijn dat u op die dag een Elite/Beloften wedstrijd, een juniorenwedstrijd en een
50+ wedstrijd heeft. Die 50+ wedstrijd moet dan uitsluitend voor 50+ zijn geen andere combi
hebben.)
Het is zeker geen verplichting, als u een wedstrijd organiseert voor de 40+, om ook een wedstrijd
voor de 50+ te organiseren.
Het kan ook best zijn, dat u alleen maar een 60+ wedstrijd wilt organiseren.
Zo kan het dus gebeuren dat in 2011 het aantal wedstrijden binnen het Klassement (andere jaren
waren de wedstrijden 40+ en 50+ gelijk en waren er geen wedstrijden voor de 60+) anders wordt,
door bijvoorbeeld: 10 wedstrijden voor de 50+, 7 wedstrijden voor de 40+ en 8 wedstrijden voor de
60+. Dit ligt uiteraard aan het aanbod van wedstrijden.
Per categorie wordt een inschrijfgeld gevraagd van 25 euro. (Voorbeeld: heeft u alleen een 40+
wedstrijd dan betaalt u 25 euro. Heeft u een 50+ en 60+ dan betaalt u 2x 25 euro = 50 euro, heeft
u drie wedstrijden dus 40+, 50+ en 60+ dan is het 3 x 25 euro = 75 euro.)
Dat inschrijfgeld zal worden gebruikt voor het Eindprijzenschema van de deelnemende renners.

Er mag uiteraard slechts één wedstrijd op een dag voor de gekozen categorie(en) worden
georganiseerd (dus geen 2 wedstrijden op een dag voor bijvoorbeeld de 60+).
Verder geen organisatie van een wedstrijd op de dag van de Nationale kampioenschappen.
Afstemming van de verschillende data geschied in overleg met de coördinator van het
Masterklassement.
Verplichting indien u deelneemt aan het klassement:
• Betaling van inschrijfgeld
• Vermelding in uw advertentie/site dat u deelneemt aan het KNWU Wieler Masters Klassement
2011
• Het doorgeven van de uitslagen van de eerste 20 renners aan de coördinator KNWU Wieler
Master Klassement (binnen 24 uur) na de wedstrijd
• Het ophangen/bekendmaken van het klassement (bij de inschrijftafel) op dat moment
• Contact onderhouden met de coördinator omtrent uw wedstrijd(en)
• Inlichten van de jury van wedstrijd(en) over de deelname aan het klassement
• De nummer 1 in het klassement mag altijd als eerste starten in uw wedstrijd (behalve bij de
eerste wedstrijd in 2011)
• Uw wedstrijd(en) moeten vallen in de periode van 1 april t/m 1 oktober 2011
Veranderingen betreffende het klassement in vergelijking met de voorgaande jaren:
• Geen tussensprints
• Geen trui meer voor de leider in het klassement (wie het eindklassement wint krijgt een trui en
daar mag hij in 2012 mee rijden als hij nog in die categorie uitkomt)
• Puntentelling van plaatsen 1 t/m 20

