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8.00–17.30 uur, Enschede (NL),
Kreise BORKEN EN COESFELD, Stadt MÜNSTER

Jedermannrennen + Jeugdwedstrijd + Prof-/UCI-wedstrijd
Informatie: Tel. +49 251 492 52 57
www.sparkassen-muensterland-giro.de

Sparkassen Münsterland Giro
Yes! Ben jij er ook weer bij op 3 oktober als de wegen in het Münsterland opnieuw worden afgesloten voor de wielersport? Volgens
het motto ‘Het beste voor het laatst bewaren’ is de 15e jubileumeditie van de Sparkassen Münsterland Giro het hoogtepunt van
het seizoen en de finale van de German Cycling Cup. Het op een na
grootste wielerevenement met meer dan 4500 deelnemers en 200
internationale wielerprofs mag niet ontbreken op jouw to-dolijstje: de
Sparkassen Münsterland Giro staat voor uniek mooie parcours en een
organisatie die niets te wensen overlaat. Zoals altijd vindt dit grote
evenement plaats enkele dagen na de UCI-Wereldkampioenschaap
in de regio Vlaanderen en biedt wielersportvermaak van het hoogste
niveau.
De Jedermann-afstanden met start en finish in Münster lopen dit
jaar door de Kreise Borken en Coesfeld. Het internationale profveld
begint in het Nederlandse Enschede. Kort voor de aankomst van
de profs is de finish voorbehouden aan de jeugd: bij de ‘Stadtwerke-Kids-Cup’, het ‘Fette-Reifen-Rennen’ op het traditionele parcours
in het centrum en bij de loopfietswedstrijd ‘Stadtwerke-GIROlino’.
Toegejuicht door duizenden toeschouwers is dit voor de kleintjes
een onvergetelijke gebeurtenis. En voor iedereen die niet op de fiets
wil stappen, heeft de Sparkassen Münsterland Giro een afwisselend
programma in Münster en de gemeentes langs het parcours in combinatie met een onvergetelijke sfeer.

Het Jedermannrennen
Plaats

Münster, Kreise Borken en Coesfeld

Datum

zondag 3 oktober 2021

Start

Apffelstaedtstraße, Münster

Finish

Schlossplatz, Münster

Rijden als een prof: over 65, 100 of 135 kilometer voor iedereen over
beveiligde parcours en op hoge snelheid door het Münsterland, dit
jaar door de Kreise Borken en Coesfeld. Meedoen kan iedereen. De
enige voorwaarde is een gemiddelde minimumsnelheid van 26, 28 of
29 kilometer per uur. Helm verplicht!

Bekerwedstrijd Sparkasse Münsterland Ost met funblock
Ca. 08.00 uur

65 km

26 km/uur

600 m hoogteverschil

Bekerwedstrijd Westfälische Provinzial Versicherung
Ca. 08.40 uur

100 km

28 km/uur

850 m hoogteverschil

29 km/uur

1100 m hoogteverschil

Bekerwedstrijd LBS
Ca. 09.20 uur

140 km

Profwedstrijd – start in Enschede!
Ook bij de 15e jubileumeditie van de Sparkassen Münsterland
Giro komt de wereldelite uit de wielersport bijeen in de Westfalenmetropool om op een attractief parcours het Münsterland te
doorkruisen.
Voor het eerst in de geschiedenis van de Sparkassen Münsterland
Giro starten de wielerprofs dit jaar bij onze Europese Westerburen:
in het Nederlandse Enschede.
Na de start in het centrum volgt een pittig parcours door het Münsterland. Hier wachten berg- en sprintetappes, om demarreerders de
kans te bieden zichzelf te laten zien. Bij de aanrijroute in de richting
van de spectaculaire finishronde door de binnenstad van Münster
over kinderkopjes laten de sprinters vervolgens zien wat ze in zich
hebben. Daarmee is bij een kleine 200 kilometer lange, met 1550
meter hoogteverschil doorspekte profwedstrijd veel spanning en
afwisseling gewaarborgd.

Profwedstrijd

Ca. 200 km, 1550 m hoogteverschil

Start

11.30 uur Enschede, NL

Eerste fietser over de
finish

Ca. 16.00 uur in Münster op de
Schlossplatz

Finish

Ca. 16.25 uur in Münster op de
Schlossplatz

Startkosten 2021 IN €
Tijd

65 km

100 km

140 km

16.03–31.05

65

70

73

01.06–31.07

70

75

78

01.08–23.09

75

80

83

24.09–02.10

85

90

93

Aanmelden: www.sparkassen-muensterland-giro.de
Aanmelddeadline: bij bereiken van het max. aantal deelnemers
(2000 deelnemers/afstand), of dondersdag 23 september en via
de post of fax woensdag 15 september (poststempel). Nagekomen
aanmeldingen worden nog op zaterdag 2 oktober van 15.00 uur tot
20.00 uur bij de uitgave van de startnummers in Münster aangenomen.

Shirtprijzen 2020 IN €
Tijd

Prijs

Toeschouwers

16.03–31.08

39

45

Vanaf 01.09.

45

50

Ter voorbereiding op het ‘Jedermannrennen’ op 3 oktober bieden wij
onze deelnemers een veelzijdig programma aan van proefritten en
workshops.

Liv-vrouwenworkshop
Zomers

Beginnersworkshop speciaal voor vrouwen door
Liv-accountmanagers

Liv-proefrit voor vrouwen
Herfst

Bekerwedstrijd Sparkasse Münsterland Ost (65km)

Nog een afstandstest staat gepland.
De datum daarvan wordt tijdig bekendgemaakt.

Aanmelden: www.sparkassen-muensterland-giro.de
Aan opgaven kunnen geen rechten worden ontleend.

Ter ondersteuning van privébezoeken aan de regio:
Münster Marketing
fietskaarten, stadsplattegronden, folders, fietsverhuur, kamer zoeken, fietsvriendelijke hotels
Telefoon: +49 251 492 27 26
Maandag–vrijdag, 10.00–18.00 uur
Zaterdag, 10.00–13.00 uur
www.tourismus.muenster.de
Münsterland e.V.
toerisme-center
accommodaties, evenementen, contactpersonen, bijv. bij fietspech
Telefoon: +49 800 939 29 19
Maandag–vrijdag, 09.00–17.30 uur
www.muensterland-tourismus.de

Sponsoren:

Sparkassen
im Münsterland

Evenementenorganisatie/organisatiepartners:

Bezoek ons op:

#muensterlandgiro

#tweets_giro

fb.com/sparkassenmslandgiro
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