Open Zuid Hollands kampioenschap 2019
Dit jaar organiseren we voor de derde maal een open Zuid Hollands kampioenschap. Het is een
klasssement over de 5 jeugdtournooien in Zuid Holland in de periode begin juni tot eind
september. Op die manier willen we de deelname aan KNWU wedstrijden na het NK stimuleren.
Welke wedstrijden tellen mee?
1 juni Jeugdwedstrijd bij Ahoy in Rotterdam
22 juni het Klimomnium bij de Mol in Dordrecht
24 augustus de Jeugdronde Maassluis bij de Coureur
7 september de Klompenronde Bij Westland Wil Vooruit in Honselersdijk
29 september de Jeugdronde van de Uithof bij Trias in Den Haag
De Jeugdmeerdaagse van 28 juni t/m 30 juni bij de Spartaan en de Jeugd Ploegentijdrit 14
september bij de Spartaan tellen dus niet mee.
Puntentelling
Om opgenomen te worden in het eindklassement moet je aan de laatste wedstrijd bij Trias
deelgenomen hebben en in totaal aan minimaal drie wedstrijden meegedaan hebben. Van elke
renner tellen de drie beste uitslagen.
De puntentelling voor het individuele klassement is als volgt:
1e plaats 25 punten, 2e plaats 22 punten, 3e plaats 20 punten, 4e plaats 18 punten,
5e plaats 16 punten, 6e plaats 15 punten, 7e plaats 14 punten enz t/m 19 plaats 2 punten.
20e plaats en lager: 1 punt
Er is ook een verenigingsklassement. Daarvoor tellen alle punten van renners van die
vereniging. De puntentelling voor het verenigingsklassement is als volgt:
1e plaats 15 punten, 2e plaats 12 punten, 3e plaats 10 punten, 4e plaats 8 punten,
5e plaats 6 punten, 6e plaats 5 punten, 7e plaats 4 punten, 8e plaats 3 punten,
9e plaats 2 punten, 10e plaats: 1 punt
Prijsuitreiking
Per categorie zijn dit jaar 10 eindprijzen beschikbaar gesteld door het district. De
prijsuitreiking vindt plaats bij de laatste wedstrijd bij Trias.
Tussenstanden
Tussenstanden worden vermeld op site van het district Zuid Holland: (http://knwuzuidholland.nl/home)
Deelname is gratis, aanmelden niet nodig
Deelname is gratis. Aanmelden voor dit klassement is niet nodig. Alle deelnemers aan de
wedstrijden zijn automatisch aangemeld. Voor de wedstrijden zelf moet je je natuurlijk wel
gewoon aanmelden via mijn knwu.

