Gewestelijk Kampioenschap van de Gewesten
Gelderland en Overijssel
Senioren
Leisure World Ice Center Dronten
Vrijdag 21 december 2018
Programma
19.00 uur
19.30 uur
dweil
20.30 uur
dweil
21.20 uur

Dames
Heren (Top, Beloftendivisie, C)

40 ronden
65 ronden

Masters 2

45 ronden

Masters 1

50 ronden

Huldiging en prijsuitreiking in restaurant
- Dames en Heren: 20.45 uur,
- Masters 1 en 2: 22.15 uur
Info voor GK senioren
- Deelname staat open voor rijders/-sters, die wonen binnen het geografisch gebied van de gewesten
Gelderland of Overijssel en/of moeten lid zijn van een vereniging binnen een van deze gewesten.
Bovendien mag men dit seizoen niet aan een GK marathon van een ander gewest hebben deelgenomen.
- Junioren A en B mogen starten bij de Heren/Dames. De beste 2 Junioren A en B in de uitslag van de
heren/dames plaatsen zich voor het NK jeugd Junioren A en B op 16 februari 2019 in Dronten.
De overige junioren B heren plaatsen zich via de stand in het klassement van LWRO na de wedstrijd van
12 januari 2019 in Enschede (als eerste wordt gekeken naar het klassement C1; daarna C2). Voor overige
Dames Junioren B geldt het klassement van LWRO van de dames na de wedstrijd op12 januari 2019 in
Enschede.
Voor de overige Junioren A Dames geldt de volgorde: landelijke rijdsters bij Top Divisie Dames-klassement
Regiotop Dames - klassement Dames LWRO na 12 januari 2019. Voor de overige Junioren Heren A geldt
de volgorde landelijke rijders Top Divisie – Landelijke beloften – Klassement LWRO C1 na 12 januari
2019– Klassement LWRO C2 na 12 januari 2019.
- Het rijden met een goed werkende transponder is verplicht (op straffe van startverbod).
- Deelnemers aan de Leisure World Regio Oost competitie rijden met het beennummer van deze
competitie en kunnen zich aan de baan aanmelden, minimaal 30 minuten vóór de geplande starttijd van de
categorie.
- Rijders buiten Leisure World Regio Oost dienen zich per email aan te melden via
marathonregiooost@gmail.com (o.v.v. naam, woonplaats, relatienummer, transpondernummer, categorie,
beennummer dat men wil dragen), uiterlijk donderdag 20 december 2018.
- M1-rijders, die in de NO-competitie en/of Leisure World Regio Oost staan ingeschreven voor M1, starten
bij het GK Masters 1. M2-rijders, die in de NO-competitie en/of Leisure World Regio Oost staan
ingeschreven voor M2, starten bij het GK Masters 2. De M3-rijders uit Leisure World Regio Oost mogen
starten bij de wedstrijd om het GK Masters 2.
- Kosten van deelname: € 10, te voldoen bij tekenen van presentielijst aan de baan.
Aanmelden aan de baan (voor rijders buiten Leisure World regio Oost) kan ook, maar dan dient dat
minimaal één uur voor de geplande starttijd van de categorie te gebeuren. Met een toeslag bedragen de
kosten van deelname dan € 12,50, ter plaatse te voldoen.

