Flevobokaal en ONK voor Masters Dames en Heren
(versie 31-10-2014)

1

Flevobokaal Masters Dames en Heren

De organisaties KNSB, STG Dronten, Flevonice en MasterSkating NederLand organiseren in
het seizoen 2014-2015 wederom de Flevobokaal voor Masters.
De inschrijving is open voor alle Master Dames en Heren.
Uitgesloten van deelname zijn rijd(st)ers uit de Topdivisie Dames en Topdivisie Heren en 1e
divisie Heren.
De Master Dames rijden gezamenlijk met regionale Dames. Heren Masters kunnen niet
deelnemen aan de C-wedstrijden.
De wedstrijden worden georganiseerd op Flevonice.

De Heren cyclus bestaat uit 5 wedstrijden:
 De Flevobokaal masters 1 op dinsdag 02-12-2014.
 De Flevobokaal masters 2 op dinsdag 16-12-2014.
 De Flevobokaal masters 3 op dinsdag 06-01-2015.
 De Flevobokaal masters 4 op dinsdag 03-02-2015.
 De Flevobokaal masters 5 (Finale) op dinsdag 17-02-2015.
De Dames cyclus bestaat uit 3 wedstrijden:
 De Flevobokaal Dames bokaal 1 op dinsdag 09-12-2014.
 De Flevobokaal Dames bokaal 2 op dinsdag 13-01-2015.
 De Flevobokaal Dames bokaal 3 (Finale) op dinsdag 10-02-2015.
De indeling bij de Flevobokaal Masters is naar aanleiding van de bevindingen van vorig
seizoen enigszins aangepast:




Klasse 1: Topsegment M1, d.w.z. bestemd voor rijders die het niveau hebben van de
NK-geselecteerden, dit naar eigen beoordeling/wens (vrije inschrijving).
Klasse 2: Overigen 40-54 jaar (HMA/HMB/HMC)
Klasse 3: Overigen 55 jaar en ouder (HMD en hoger)

Afstanden per wedstrijd: Klasse 1: 18 rondes (45 km); Klasse 2: 16 rondes (40 km); Klasse
3: 12 rondes (30 km); Dames: 10 rondes (25 km)
.

2

ONK Masters Dames en Heren
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Door de teruglopende belangstelling voor het ONK op de Weissensee, heeft het
Sectiebestuur Marathon besloten het ONK voor Master Dames en Heren op zaterdag
17 januari 2015 op Flevonice te organiseren. Het Sectiebestuur verwacht hiermee
een nieuwe impuls aan het masterschaatsen voor Dames en Heren te geven.







Voor het eerst in de geschiedenis starten de masters in
leeftijdscategorieën. Ook de dames rijden voor het eerst het
officiële ONK voor Dames Masters.
De afstanden zijn voor alle categorieën 42 km.
De leeftijdscategorieën zijn Dames 40+ (DMA en hoger), Heren
40-49 (HMA/HMB), Heren 50-59 (HMC/HMD) en Heren 60+ (HME en hoger).
Het ONK is een open inschrijving, aan het ONK kunnen ten hoogste 80 deelnemers
per categorie deelnemen.
Het principe is eenvoudig, als het aantal van 80 is bereikt in de desbetreffende
categorie, sluit de inschrijving.
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Het wedstrijdreglement



De wedstrijden worden verreden onder auspiciën van de KNSB en het KNSB
wedstrijdreglement zoals vermeld op de KNSB site en in de Marathon Info seizoen
2014-2015, is van toepassing op deze wedstrijden.
Afwijkend is wel dat Masters de wedstrijd mogen uitrijden. Zij worden dus niet bij een
ronde achterstand uit de wedstrijd genomen. Als de bel klinkt voor de kop van de
wedstrijd, worden alle Masters met één of meerdere ronden achterstand geklasseerd.
Bij een klassement over meerdere wedstrijden worden de punten opgeteld. Bij een
gelijk aantal punten is de volgorde van de laatste klassering beslissend.
Men is niet verplicht om in alle wedstrijden te starten, maar alle wedstrijden tellen wel
mee voor het eindklassement.
Er zijn aparte eindklassementen voor de Dames Masters en de drie Heren klassen.
Deelname met eigen beennummers (links en rechts) en transponder (beide verplicht
op te geven bij inschrijving).
Deelnemers wordt ten zeerste aangeraden om met snijvaste kleding de vitale
lichaamsdelen als de oksel, lies, nek en knieholte te beschermen en een helm te
dragen.
De KNSB-leeftijdsindeling is van toepassing:
DMA en hoger: dames met geboortedatum 30-6-1975 of eerder (40+).
HMA: heren met geboortedatum 1-7-1970 t/m 30-6-1975 (40-44)
HMB: heren met geboortedatum 1-7-1965 t/m 30-6-1970 (45-49)
HMC: heren met geboortedatum 1-7-1960 t/m 30-6-1965 (50-54)
HMD: heren met geboortedatum 1-7-1955 t/m 30-6-1960 (55-59)
HME en hoger: heren met geboortedatum 30-6-1955 of eerder (60+).
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Wedstrijdkalender

di-02-12-2014

Heren

Flevobokaal 1

Klasse 3 (55+)
12r (18.00)

Klasse 2 (40-54)
16r (19.00)

Klasse 1 (Top M1)
18r (20.30)

di-09-12-2014

Dames

Flevobokaal 1

di-16-12-2014

Heren

Flevobokaal 2

di-06-01-2015

Heren

Flevobokaal 3

Dames/regio
10r (18.00)
Klasse 3 (55+)
12r (18.00)
Klasse 3 (55+)
12r (18.00)

Klasse 2 (40-54)
16r (19.00)
Klasse 2 (40-54)
16r (19.00)

Klasse 1 (Top M1)
18r (20.30)
Klasse 1 (Top M1)
18r (20.30)

di-13-01-2015

Dames

Flevobokaal 2

Dames/regio
10r (18.00)

za-17-01-2015

Dames
Heren

ONK
(42 km)

Heren 60+
(08.30)

Heren 40-49
(12.30)

di-03-02-2015

Heren

Flevobokaal 4

Klasse 3 (55+)
12r (18.00)

Heren 50-59
Dames 40+
(10.30)
Klasse 2 (40-54)
16r (19.00)

Klasse 1 (Top M1)
18r (20.30)

di-10-02-2015

Dames

Flevobokaal 3

Dames/regio
10r (18.00)

di-17-02-2015

Heren

Flevobokaal 5

Klasse 3 (55+)
12r (18.00)

Klasse 2 (40-54)
16r (19.00)

Klasse 1 (Top M1)
18r (20.30)
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Inschrijving



De inschrijving staat open voor alle Masters Dames en Heren met een KNSB
wedstrijdlicentie (DMA/HMA of hoger).
Uitgesloten van deelname zijn rijd(st)ers uit de Topdivisie Dames, Topdivisie Heren
en 1e divisie Heren.
Schrijf u op knsb.nl/marathon in voor de wedstrijden
(inschrijven.knsb.nl/kalender/index.php?kalender=MAR).
Bij deze inschrijving kunt u aangeven voor welke wedstrijden u wilt inschrijven. Let
op: schrijf in op de goede leeftijdscategorie, op dit moment kan het systeem dit nog
niet herkennen.
Leden van MSNL krijgen 10 % korting voor de Flevobokaal Masters. Deze korting
geldt niet voor het ONK. De korting wordt achteraf door MSNL uitgekeerd aan de
deelnemende masters die op 1 maart 2015 MSNL-lid zijn (geworden).
Alleen online inschrijven tot 21.00 uur op de dag voor de wedstrijd (!). Denk om
het opgeven van beennummer en transpondernummer. Wel dient dan op de locatie
zoals gewoonlijk nog de presentielijst getekend te worden (incl. eigen controle beenen transpondernummer).
Het inschrijfgeld voor de Flevobokaal Heren is als volgt:
Voor de hele cyclus:
€ 77,50 (MSNL-leden € 69,75)
Per losse wedstrijd:
€ 19,50 (MSNL-leden € 17,50)
Het inschrijfgeld voor de Flevobokaal Dames is als volgt:
Voor de hele cyclus:
€ 30,00 (MSNL-leden € 27,00)
Per losse wedstrijd:
€ 15,00 (MSNL-leden € 13,50)









Het inschrijfgeld voor het ONK Dames en Heren bedraagt € 10,00.
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De inschrijving voor de gehele Flevobokaal-cyclus sluit in
eerste instantie op vrijdag 28 november 21.00 uur! Dan
wordt op basis van het aantal inschrijvingen bepaald of de
Flevobokaal helemaal kan doorgaan of (deels) wordt
geannuleerd. Bij (gedeeltelijke) annulering wordt het dan al betaalde inschrijfgeld
naar evenredigheid terugbetaald. Schrijf dus tijdig in!
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Starttijden en afgelasting:
De starttijden kunnen door weersinvloeden, zoals onverwachte sneeuw, dooi,
extreme koude, altijd wijzigen of er kan een algehele afgelasting plaatsvinden.
Uiterlijk om 12.00 uur op de wedstrijddag wordt deze beslissing kenbaar gemaakt via
www.knsb.nl, www.masterskating.nl en/of www.flevonice.nl
Bij noodzakelijke afgelasting zal na overleg tussen alle betrokken partijen naar een
vervangende datum of andere passende oplossing worden gezocht.
De puntentelling (per categorie apart):

Klassering
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
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Flevobokaal

25.1
21
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Finale
Flevobokaal
35.1
29
24
20
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Prijzen






Bij elke wedstrijd worden de eerste drie gehuldigd met
bloemen.
Er zijn geldprijzen beschikbaar voor het eindklassement. Er zijn
geen geld dagprijzen beschikbaar.
Voor de eerste 5 van het eindklassement in elke categorie zijn er bekers beschikbaar.
Flevonice stelt voor de eindwinnaars van elke categorie een arrangement
beschikbaar van een ‘Drift Kartheat”.
Kunnen door afgelasting niet alle wedstrijden worden georganiseerd, dan zal ook
naar rato het prijzengeld verminderen.

Prijzenschema (alle 4 klassen)

Eindprijzen
(in euro’s)
1e
2e

100
80

3e

60

4e

50

5e

50

6e
7e

40
30

8e

30

9e

20

10e

20

Totaal

480
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Sponsoring

Er is een mogelijkheid om de wedstrijden te sponsoren. De mogelijkheid bestaat een
reclame doek (1 bij 5 meter lang) en een vlag aan te brengen. Reclamedoek en vlag dient u
zelf te produceren.
Reclamedoek en vlag worden door de organisatie bevestigd en opgehangen bij:
 Alle masterwedstrijden (5 wedstrijden),
 Het ONK voor masters(1 wedstrijd),
 Alle Dames en C wedstrijden(3 wedstrijden).
De kosten bedragen hiervoor € 200.
Contact kunt u hiervoor opnemen met Teun Breedijk t.breedijk@knsb.nl

Let op: begeleiders en supporters betalen € 5 voor toegang inclusief één
consumptie munt.
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