Categorie

Type wedstrijd

Toelichting

I

Premie in euro's
250

Alles hoger dan UCI 2.2
Alles hoger dan UCI 1.2
Eindklassement UCI 2.2 Nederland
Eindklassement Top Comp

Etappewedstrijd
Eendaagse
b,v Olympias tour
Nationale competietie met deels UCI 1.2 wedstrijden

II

150

Eindklassement UCI 2.2 buitenland
UCI 1.2 in Ned
Etappe UCI 2.2 in Ned
NK-weg belofte/elite/elite dame
Topcompetitiewedstrijd
Eindklassement clubcompetitie
Nevenklassement UCI 2.2 Nederland

III

100
75 voor sportklasse
en master

IV

V

50

25

UCI 1.2
Etappe UCI 2.2 in buitenland
Clubcompwedstrijd
Criterium Enkh./Bovenk./Hoogk./W'hoof
Eindklassement lager dan UCI 2.2
Nevenklassement UCI 2.2 buitenland
NK overig
Cyclocross/MTB internationale kalender

Criterium/Omloop
Districtskampioenschap
Andere lager dan UCI 1.2
Etappe lager dan UCI 2.2
Cyclocross/MTB nationale kalender

Rabotop / Eindklassement Rabotop
KNWU Strandrace

Ook voor topcompetitie wedstrijden die geen UCI 1.2 status
hebben
Nationale competietie
Jongeren/sprint/berg trui

Regionale uitstraling
(b.v: Ras Mumhan, Spar ardenne, Meertour)
b.v. Amateurs, sportklasse, masters, cyclocross, tijdrijden

Regionale wedstrijd ook mogelijk in het buitenland

Tot een maximum van 75 euro

Overwinningspremies staan los van (en naast) het MABO-ENRA klasbakklassement.
Uitgesloten van overwinningspremies zijn wedstrijden en daarbij horende klassementen bij een vereniging, b.v. de zogenaamde
voorjaars-, zomer-, en najaarscompetities.
Een renner kan in één jaar tot maximaal €250,- aan premies verdienen. Het jaar loopt van 1 november tot 31 oktober.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor bovenstaande overwinningspremies:
Renner dient lid te zijn van Wvwestfrisia, minimaal 18 jaar oud, en in het bezit van een geldige KNWU wedstrijdlicentie.
De renner dient officieel door de wedstrijdjury als winaar te zijn aangewezen.
De renner dient de wedstrijd in Wvwestfrisia kleding gereden te hebben.
Voor deelname aan de betreffende wedstrijd moet een KNWU lidmaatschap en wedstrijd licentie noodzakelijk zijn.
Voor junioren geld dat zij recht hebben op een overwinningspremie in een gecombineerde wedstrijd met sportklasse renners.
Een renner die meent recht te hebben op een overwinningspremie in een situatie waarbij niet voldaan wordt aan bovenstaande criteria kan zich wenden tot de
technische commisssie van WVWestFrisia.
Bij verandering van licentiesysteem of wedstrijdindeling door UCI en/ of KNWU en voor aanvang van het seizoen wordt door het bestuur van WV westfrisia het
schema opnieuw beoordeeld en bekrachtigd.

