Info MTB Zomer Cup Noord 2021
In de afgelopen weken is er druk overleg geweest met de organisatoren en verenigingen
binnen district Noord om een voorlopige MTB Zomer Cup 2021 samen te stellen.
Voorlopig omdat op dit moment nog niet duidelijk is wanneer de RIVM / veiligheidsregio
meer ruimte biedt om wedstrijden te laten verrijden.
Het overleg met organisatoren en verenigingen is bewust later opgestart omdat de vorige
edities van MTB Zomer Cup Noord 2020 en ICW Noord wintercompetitie 2020 – 2021 niet
door konden gaan vanwege de Corona maatregelen.
Later overleg om tot een MTB Zomer Cup competitie te komen is er ook niet, omdat voor
veel afgelaste wedstrijden een datum in het 2e helft van het wielerseizoen wordt gezocht.
De “populaire” data na de zomervakantie zijn nu al voorzien van dubbele wedstrijden.

De data van de voorlopige MTB Zomer Cup noord 2021 competitie zijn:
Zo 27 juni 2021
Zo 11 juli 2021
Za 17 juli 2021
Zo 22 aug 2021
Za 28 aug 2021
Zo 12 sept 2021
Zo 19 sept 2021

Dalen
Emmen
Trimunt
Veendam
Leeuwarden
Assen
Emmen

Sticht. Dalen / WSV Emmen
Sportpark ‘t Grootveld
WSV Emmen
Sportpark Meerdijk Emmen
Wielerstichting De Wilp
Motorcircuit Trimunt – De Wilp
WV Stormvogels
Recreatiepark Borgerswold
De Friesche Leeuw
Sportpark Kalverdijkje
MTB Assen
locatie n.t.b.
WSV Emmen
Sportpark Meerdijk

Aandachtspunten / Opmerkingen / Wijzigingen:
District Noord is verheugd om in deze Corona periode de MTB Zomer Cup Noord 2021 te
mogen begeleiden. Dit kan alleen met hulp van deelnemers, begeleider(s) en indien
mogelijk, bezoekers. Daarom verzoeken wij de dan van toepassing zijnde maatregelen op
te volgen. Houdt de algemene richtlijnen van de RIVM aan; heb je klachten blijf dan thuis.
Door de KNWU zijn met ingang van 2021 wijzigingen doorgevoerd in het deelnemen aan
club - , interclub – en nationale wedstrijden, de zgn. Funklasse wedstrijden.
Voorheen kon je met een KNWU basislidmaatschap of NTFU lidmaatschap deelnemen.
Vanaf 2021 kan je alleen met een KNWU starterslicentie of wedstrijdlicentie deelnemen.
Voor gegevens KNWU startlicentie zie: KNWU | startlicentie | Alles over de startlicentie - KNWU
Mocht je geen KNWU start - of wedstrijdlicentie hebben dan kan je met een KNWU dagstartlicentie éénmalig deelnemen. Met deze dag-startlicentie kun je verzekerd deelnemen
aan wedstrijden die openstaan voor startlicentiehouders. Dit proces verloopt geheel
digitaal via MijnKNWU, inclusief iDeal betaling en kan vlak voor de wedstrijd nog via de
KNWU-site geregeld worden. De kosten: 19+ - € 6,00, U-19 - € 4,00 en U-12 - € 2,00
Meer informatie vind je op: KNWU-lidmaatschap | Wat leuk dat je lid wilt worden! - KNWU
De aankomende periode zullen we aanvullende en definitieve informatie m.b.t.
de MTB Zomer Cup Noord 2021 uitschrijven. Dit zal via onze website www.knwunoord.nl
en facebook pagina’s ICW Noord en KNWU Noord off-road uitgestuurd worden.
Daarnaast worden de wedstrijden via www.knwu.nl > Wedstrijdkalender > Mountainbiken
aangekondigd en aangemeld.

Luit Ottema
Coördinatie ICW off-road
- MTB Zomer Cup Noord
- ICW Noord Wintercompetitie

