UCI MASTERS CYCLO-CROSS WORLD CHAMPIONSHIPS

5.1.001 Deelname

Masters
De renners houder van een vergunning van Master mogen deelnemen aan de UCI
Wereldkampioenschappen voor Masters. De volgende renners komen echter niet in aanmerking :
1. elke renner die tijdens het lopende jaar deelnam aan de UCI Wereldkampioenschappen cyclocross, de Continentale Kampioenschappen of de UCI Wereldbeker cyclo-cross.
2. elke renner die tijdens het lopende cyclo-cross seizoen lid was van een bij de UCI geregistreerde
ploeg.
3. elke renner die tijdens het lopende cyclo-cross seizoen met minstens 100 punten gerangschikt
staat in het individuele UCI cyclocross klassement dat gepubliceerd is na de eerste manche van de
UCI Wereldbeker cyclo-cross.
De renners kunnen aan andere wedstrijden dan de wereldkampioenschappen Masters deelnemen
met een tijdelijke licentie of een dagvergunning uitgegeven door hun nationale federatie.
Hun licentie moet duidelijk de begin- en einddatum van de geldigheidsduur aangeven. Voor renners
die houder zijn van een geldige tijdelijke vergunning, voorziet de nationale federatie gedurende de
geldigheidsperiode van deze vergunning voor dezelfde verzekering (en andere voordelen) als voor de
renners met een jaarvergunning

PROGRAMMA
DONDERDAG 29 NOVEMBER 2018
13.00h – 18.00h :

Afhaling rugnummers deelnemers wedstrijden vrijdag 1 december 2017

VRIJDAG 30 NOVEMBER 2018
10.00h – 12.00h :

UCI Parcoursverkenning

10.00h – 12.00h :

Afhaling rugnummers voor de wedstrijden van vrijdag & zaterdag

11.00 – 12.30h :

Officiële Training

13.00h :

Mannen 65 / 70 / 75 / en 75+

30 min

Vrouwen 50-54

30 min

Vrouwen 55 / 60 / 65 / 70 / en 70+

30 min

Vrouwen 35 - 39

40 min

Vrouwen 40 – 44

40 min

Vrouwen 45 – 49

30 min

Mannen 55 – 59

40 min

Mannen 60 – 64

40 min

14.00h :

15.00h :

16.00h :

Huldigingsplechtigheid alle categorieën

ZATERDAG 1 DECEMBER 2018

09.00h – 10.00h

Afhaling rugnummers

09.30h – 10.30h

Officiële training

11.00h

Mannen 50 – 54

40 min

12.00h

Mannen 45 – 49

40 min

13.00h

Mannen 40 – 44

50 min

14.00h- 14.45h

Officiële training + Huldiging categorieën ochtend

15.00h

Mannen 35 – 39

16.00h

Huldiging categorieën namiddag

50 min

