Aanvullende informatie m.b.t. start Airolube MTB Zomer Cup Noord 2021
In navolging op de weg wordt volgens het Openingsplan wielerwedstrijden KNWU (Gesloten
regiocompetitie trainingswedstrijden op afgesloten (club) parcoursen, zonder publiek) de
Airolube MTB Zomer Cup Noord 2021 opgestart met trainingsritten.
Dit geldt voor de volgende data:
 Zondag 27 juni
Sportpark ’t Grootveld te Dalen
 Zondag 11 juli
Sportpark Meerdijk te Emmen
 Zaterdag 17 juli
Motorcircuit Trimunt (De Wilp)

Wielerstichting Dalen
WSV Emmen
Wielerstichting De Wilp

Richtlijnen tot deelname Trainingsritten:
 Deelname is alleen mogelijk voor renners die in het bezit zijn van een KNWU start –
of wedstrijdlicentie en wonen in District Noord (Friesland, Groningen en Drenthe)
De woonplaats is dus leidend, niet de vereniging waarvan men lid is.
 Inschrijven alleen digitaal via de KNWU site. De inschrijving sluit wekelijks op vrijdag
16.00 uur. Bijschrijven ter plekke is niet mogelijk.
 Via de KNWU site wordt bij de inschrijving het inschrijfgeld (€ 3,00 – Jeugd en € 5,00
voor cat. ≥ 15 jaar) betaald. Bij de inschrijving voor de 1e rit (Dalen) is het inschrijfgeld
met € 3,00 verhoogd i.v.m. met de koop van een stuurbord voor de gehele competitie.
Start men in de 2e of volgende rit voor de 1e keer, dan dient men ter plekke een
stuurbord kopen.
 Volgens de Richtlijnen van de RIVM mag de groepsgrootte bij Volwassenen vanaf
18 jaar maximaal 50 personen zijn. Dit betekent dat bij de blokken Junioren (max – 15),
Nieuwelingen (max – 20) en Dames incl. NM &JV (max – 15) en blok Heren 19+
(max – 25) en Heren 40+ (max – 25) deelnemers zijn.
 Deelnemers /sters halen persoonlijk hun stuurborden op volgens onderstaand schema.
 Zonder publiek (of renners komen op de fiets of de begeleiding blijft op de parkeerplaats)
Ook op de parkeerplaats dient men de RIVM regels te volgen, dus 1,5 meter afstand!
 Voor de categorieën 1 t/m 7 is één jeugdbegeleider per vereniging toegestaan. Deze
persoon moet voorafgaand (uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur voor de wedstrijd) per mail
worden aangemeld via: Contact ICW - Contact ICW noord | KNWU Noord
 Voor renners van categorie 5 en hoger geldt dat er een mondkapje gedragen moet
worden zodra men het terrein betreed tot de start van de wedstrijd en gelijk daarna.
 Uiteraard geldt er voor alle andere aanwezigen op het terrein ook een mondkapjes-plicht.
 Goed werkend transponder verplicht. Er is een mogelijkheid om een transponder te
lenen. De eerste 2 keer gratis. Vanaf 3x en meer kosten tegen een bedrag van € 5,00
per keer. Indien men een transponder wilt lenen moet men dit vooraf aanvragen, voor
vrijdagmiddag 16.00 uur via: Contact ICW -Contact ICW noord | KNWU Noord
 Het zijn trainingsritten, een andere vorm is nog niet aan de orde. Dit betekent dat er ook
geen ere – of geldprijzen worden uitgereikt. Dus er is ook nog geen huldiging.
De punten van de uitslag worden meegenomen voor het eindklassement MTB Zomer Cup.
 Houdt de algemene richtlijnen van de RIVM aan, heb je klachten blijf dan thuis.
Programma voor zondag 27 juni - Dalen, 11 juli - Emmen en zaterdag 17 juli – Trimunt
Start
10.00 uur
10.00 uur

Categorie
Afstand
Aandacht / opmerking(en):
Jeugd 9 & 10 jaar 20 - 25 min. Stuurborden afhalen tussen 09.15 – 09.45
Jeugd 8 jaar
15 min.
Stuurborden afhalen tussen 09.15 – 09.45

10.45 uur
10.45 uur

Jeugd 13 & 14 jaar 45 min.
Stuurborden afhalen tussen 10.00 – 10.30
Jeugd 11 & 12 jaar 30 – 35 min. Stuurborden afhalen tussen 10.00 – 10.30

Vervolg Programma
12.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
12.00 uur

Junioren
60 min.
Nieuwelingen
60 min.
Dames
60 min.
Junior vrouwen
60 min.
Nieuweling meisjes 60 min.

Stuurborden afhalen tussen 11.30 – 11.55
Stuurborden afhalen tussen 11.30 – 11.55
Stuurborden afhalen tussen 11.30 – 11.55
Stuurborden afhalen tussen 11.30 – 11.55
Stuurborden afhalen tussen 11.30 – 11.55

13.30 uur
13.30 uur

Heren 19+
Heren 40+

Stuurborden afhalen tussen 13.00 – 13.25
Stuurborden afhalen tussen 13.00 – 13.25

75 min.
60 min.

Mocht er bij de volgende voorspelde besluitvorming (16 juni 2021) meer versoepelingen
mogelijk zijn, dan kunnen bovenstaande richtlijnen aangepast worden.

Voor de periode daarna volgt later bericht. We hopen dat er door meer versoepelingen,
sprake is van wedstrijden.

De data van de overige 4 wedstrijden zijn bekend.
 Zondag 22 aug.
Recreatiepark Borgerswold te Veendam
 Zaterdag 28 aug. Sportpark Kalverdijkje te Leeuwarden
 Woensdag 08 sept. Recreatiepark Kloosterveen te Assen 18.00
 Zondag 19 sept.
Sportpark Meerdijk te Emmen (Finale)

WV Stormvogels
Friesche Leeuw
MTB Assen
WSV Emmen

Aanvullende en definitieve informatie m.b.t. de MTB Zomer Cup Noord 2021 zal via onze
site www.knwunoord.nl en facebook pagina’s ICW Noord en KNWU Noord ICW off-road
uitgeschreven worden.
Coördinatie ICW off-road
District KNWU Noord
 MTB Zomer Cup Noord
 ICW Noord Wintercompetitie
Luit Ottema
06-20563720

Bijlage: aandacht voor transponders

Transponders
 Zorg dat het juiste transpondernummer in Mijn KNWU geregistreerd staat en controleer
de status!

T.o.v. voorgaande jaren wordt extra aandacht gevraagd om een goed werkende
transponder te voeren. Geen goed werkende transponder – geen uitslag!
Er is vooraf gelegenheid om je transponder te controleren bij KNWU Jury Mylaps.
Verder is het gratis lenen van een transponder beperkt tot 2 ritten / wedstrijden. Vanaf 3x
en meer kan men een transponder lenen tegen kosten van een bedrag van € 5,00 per keer.
Je kunt al een Mylaps transponder kopen met een abonnement van 1 jaar á ± € 40,00, bij 2
jaar á ± € 46,00 en 5 jaar á ± € 100,00.
Voor info zie: ProChip FLEX (mylaps.com)

