Selectiesysteem NK Jeugd Weg District Noord 2019
 Begin april maakt de Commissie Wegsport bekend hoeveel renners
en rensters er per categorie per district voor het NK geselecteerd
kunnen worden. Dit aantal wordt naar rato bepaald aan de hand van
het aantal geregistreerde jeugdlicentiehouders per categorie per
district op 31 maart.
 Het bestuur van district Noord heeft besloten om alle wedstrijden na
het NK 2018 plus tot het NK 2019 aan te wijzen als
selectiewedstrijden.
 De puntentoekenning vindt plaats volgens bijgevoegd
puntensysteem.
 De uitslagen van de wedstrijden worden geschoond van renners en
rensters uit andere districten, zodat de punten alleen worden
toegekend aan de renners en rensters uit het eigen district.
 Na de selectiewedstrijden wordt er een einduitslag opgemaakt. Van
de elf uitslagen voor categorie 2 tot en met 7 tellen alleen de beste
vijf mee. Voor categorie 1 tellen van de zeven uitslagen alleen de
beste drie mee.
 Mochten er gelijke eindstanden zijn, dan is de hoogst behaalde
uitslag bepalend. Indien dit geen oplossing biedt, dan beslist het
districtsbestuur.
 De uiteindelijke selectie wordt door het district uiterlijk op 30 mei
aan de KNWU doorgegeven. Mochten er renners of rensters zijn die
na de aanmelding van de selectie door ziekte of blessures uitvallen,
dan zullen deze plaatsen niet worden opgevuld!
 De geselecteerde renners en rensters ontvangen van de KNWU via
de mail een uitnodiging voor deelname aan het NK op 15 juni in
Ameide.
 De uitslagen en toegekende punten evenals de uiteindelijke selectie
worden vermeld op www.knwunoord.nl.

Zo
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Ma
Za
Zo
Zo

dag
1
14
18
8
30
6
13
22
27
19
26

maand
juli
juli
augustus
september
maart
april
april
april
april
mei
mei

2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

plaats
Groningen
Kloosterburen
Zwaagwesteinde
Rolde
Hoogeveen
Leeuwarden
Drachten
Emmen
Beilen
De Wijk
Veendam

organisatie
NWV Groningen
NWV Groningen
WV Otto Ebbens
W.V. Meteoor Assen-Roden
WRV de Peddelaars
LWV de Friesche Leeuw
WV Kapenga Home Center
WSV Emmen
WRV de Peddelaars
WRV de Peddelaars
Stormvogels Veendam

PUNTEN
1e plaats 100 punten
2e plaats 80 punten
3e plaats 70 punten
4e plaats 60 punten
5e plaats 50 punten
6e plaats 40 punten
7e plaats 36 punten
8e plaats 32 punten
9e plaats 30 punten
10e plaats 28 punten
11e plaats 26 punten
12e plaats 24 punten
13e plaats 22 punten
14e plaats 20 punten
15e plaats 16 punten
16e plaats 15 punten
17e plaats 14 punten
18e plaats 13 punten
19e plaats 12 punten
20e plaats 11 punten
21e plaats 10 punten
22e plaats 9 punten
23e plaats 8 punten
24e plaats 7 punten
25e plaats 6 punten
26e plaats 5 punten
27e plaats 4 punten
28e plaats 3 punten
29e plaats 2 punten
30e plaats 1 punt

