Clubrijder van het jaar!
Puntentelling:
Bijna elk evenement van de CPEN telt mee voor het klassement.
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Evenementen
Algemene ledenvergadering. Hier worden beslissingen genomen
Seizoensafsluiting. Hier wordt het programma 20.. gepresenteerd
BBQ-rit
De Hollandtoer (2x)
Rijvaardigheidstrainingen, indien georganiseerd
Frisse lenterit = 1e rit van het jaar
Herfstrit = laatste rit van het jaar
Regioritten en Open Pantoer

Daarnaast worden er extra punten toegevoegd afhankelijk van de gereden afstand tussen uw
woonplaats en de start van de rit/evenement:
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Afstand Thuis naar Start
51 km tot 75 km
76 km tot 100 km
101 km tot 125 km
126 km tot 150 km
151 km tot 175 km
176 km tot 200 km
201 km tot 225 km
226 km tot 250 km

Let op!
De opgegeven afstand wordt, bij twijfel, steekproefsgewijs gecontroleerd door de afstand thuis naar
het startpunt te bepalen via GoogleMaps, waarbij zal gelden de snelste route!
Het CPEN weercijfer:
Op de website van Weeronline wordt dagelijks een weercijfer gepubliceerd.
Het CPEN weercijfer is gelijk aan 10 minus dat weercijfer.
Welke klassementen:
• 1e, 2e en 3e plaats (hoogste aantal punten)
• Nieuw lid met hoogste aantal punten
• Jongste deelnemer
Prijzen?
• Oorkonde en eeuwige roem!
Waar moet u zich aan houden?
•

U meldt zich bij de inschrijftafel

•

U vult het inschrijfformulier volledig in. Zie hiervoor de invulinstructie!

•

U levert het volledig ingevulde formulier in en u ontvangt een consumptiebon voor uzelf en
uw duo/introducé.

•

Rijdt uw partner, introducé zelf, dan vult hij/zij ook een inschrijfformulier in.

•

Ritten die voor het clubrijderklassement meetellen moeten op de dag zelf verreden worden.

Het weercijfer verklaard!

Een weersverwachting bestaat uit veel onderdelen. Het vraagt om een complexe interpretatie om te
bepalen of het nu juist wel of geen goed weer is of gaat worden. Om het de consument makkelijk te
maken geven we het weer een cijfer. Hierdoor kan de bezoeker in een oogopslag zien of het goed of
slecht weer is of gaat worden. Daarnaast geven we ook specifieke cijfers voor verschillende
buitenactiviteiten.
Hoe werkt het weercijfer?
Het weercijfer is een objectieve beoordeling van het weer door middel van een automatische
berekening. Onze meteorologen hebben hiervoor rekenregels opgesteld. Door middel van het
weercijfer wordt in een oogopslag duidelijk of het uitstekend weer is, zeer slecht weer of iets daar
tussenin. De weercijfers van 1-10 worden elke dag vergeven. Wind, wolken, regen, extreme kou,
extreme hitte en mist zijn zaken die voor puntenaftrek zorgen. Een zonnige en droge dag met weinig
wind scoort dan ook een 10!
Hoe werkt de puntenscore dan?
We gaan uit van 10 en trekken daar het bovengenoemde weercijfer vanaf. Immers: als het mooi
weer is zullen er meer leden een rit rijden, maar bij minder mooi weer of zelfs slecht weer zal er
minder animo zijn. Dit belonen we dus hiermee.

