Kwalificatie NK Wielrennen op de weg Jeugd District Zuid-Oost Nederland 2019
De NK-Kwalificatie wegwielrennen Jeugd 2019 omvat negen wedstrijden (onder voorbehoud van
afgelastingen of andere bijzondere omstandigheden):
• 7 april
28e Jeugdwielerronde van de Reeshof, Tilburg (TWC Pijnenburg)
• 14 april
48e Jeugdronde van Dommelen (TWC De Kempen)
• 21 april
46e Jeugdronde van Lieshout (supportersclub 'De Lieshoutse Wielrenners
i.s.m. RTC Buitenlust)
• 22 april
D'n Bergsche Wielerronde, Berghem (Stichting D'n Bergse Wielerronde)
• 28 april
Olav Makelaardij Ronde van Geldrop (TML Dommelstreek)
• 5 mei
Hel van Netersel (Stichting Wielerevenementen Het Snelle Wiel)
• 12 mei
Ronde van Uden (WV Uden)
• 18 mei
Jeugdronde van Brakel (WTC Maas-Waal)
• 30 mei
Output Jeugdronde Schijndel (WV Schijndel)
In deze wedstrijden kunnen alle renners met de Nederlandse nationaliteit die lid zijn van één van de
wielerclubs of -verenigingen die behoren tot het KNWU District Zuid-Oost Nederland punten behalen voor de
NK-Kwalificatie 2019.
Voor zowel jongens als meisjes worden er aparte klassementen opgemaakt. Jongens per categorie en
meisjes op leeftijd. Bij de uiteindelijke bepaling van de selectie tellen de beste vijf resultaten van deze negen
wedstrijden mee.
De puntenverdeling per wedstrijd is als volgt en wordt toegekend na opschoning van de resultaten van
renners en rensters die geen deel uit maken van het KNWU District Zuid-Oost Nederland:
1e

plaats

100 punten

11e plaats

26 punten

21e plaats

10 punten

2e

plaats

80 punten

12e plaats

24 punten
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plaats

70 punten
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50 punten
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16 punten
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6 punten
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40 punten
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15 punten
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5 punten
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36 punten

17e plaats

14 punten

27e plaats

4 punten
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32 punten

18e plaats

13 punten

28e plaats

3 punten
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30 punten

19e plaats

12 punten

29e plaats

2 punten

10e plaats

28 punten

20e plaats

11 punten

30e plaats

1 punt

Opmerkingen:
• Jongens en meisjes die dispensatie hebben om een categorie lager te rijden komen niet in
aanmerking om deel te nemen aan het NK en scoren derhalve dan ook geen punten.
• Meisjes rijden normaal al een categorie lager. Zij rijden hun NK in hun eigen leeftijdscategorie. Hun
kwalificatie-klassement zal dan ook opgemaakt worden volgens leeftijd.
• Jongens en meisjes die dispensatie hebben om een categorie hoger te rijden kwalificeren zich ook in
deze hogere categorie/leeftijdsgroep en rijden het NK in dezelfde categorie/leeftijdsgroep als waar
ze zich gekwalificeerd hebben.
• De tussenklassementen zijn te vinden op: https://jeugdzon.twcpijnenburg.nl. Ook de uiteindelijke lijst
met gekwalificeerde renners wordt hier gepubliceerd. Dit zal zo spoedig mogelijk na 30 mei 20198
zijn.
• In de loop van de maand april 2019 wordt door de KNWU bekendgemaakt hoeveel renners en
rensters er per district en per categorie (jongens) of leeftijdscategorie (meisjes) deel mogen nemen
aan de Nederlandse Kampioenschappen Wegwielrennen Jeugd 2019. Dit NK wordt op zaterdag 15
juni 2019 in Ameide (organisatie: GRC Jan van Arckel) verreden. Deelname geschiedt op uitnodiging
en er hoeft dus niet ingeschreven te worden voor het NK.

•

Bij gelijke puntentotalen na de laatste kwalificatiewedstrijd wordt voor het opmaken van de
definitieve selectie de volgende volgorde aangehouden:
1. Het aantal behaalde eerste plaatsen;
2. Het aantal behaalde tweede plaatsen, etc;
3. Mocht na de 5 beste resultaten het resultaat nog steeds gelijk zijn dan wordt gekeken naar
de overige resultaten. Uiteraard geldt dit alleen voor de bepaling van het klassement en niet
voor de wedstrijddaguitslagen.

Indien er nog vragen zijn neem dan contact op met Theo van Diessen, namens het KNWU District ZON, via
telefoon: 06-20901227 of e-mail: wielrenjeugdzon@ziggo.nl.

