Beste deelnemer, begeleider of ouder,
Vrijdag 12 nov. 2021 heeft de regering weer extra maatregelen aangekondigd om het
hoge aantal Covid besmettingen terug te dringen.
Vanaf zaterdag 13 nov. 2021, 18.00 uur zijn deze ingegaan.
De maatregelen noodzaken ons om o.a. bij de ICW wedstrijd zaterdag 27 nov. 2021 in
Burgum daar inhoud aan te geven.
Na overleg met de organisatie kan de wedstrijd van aanstaande zaterdag 27 nov. 2021 in
Burgum doorgaan.
Hierbij zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.
 Bij de wedstrijden mag zich geen publiek bij de start – en finish locatie en langs het
parkoers bevinden.
 Voor de ouder of begeleider van de jeugd: Kom met minimale (één) begeleiding en
verspreid je langs het parkoers.
- We willen opeenhoping van personen voorkomen; Houd onderling de 1.5 meter
afstand!
 Zorg dat jullie kind, jeugd, begeleider of ouder tijdig bij de inschrijving is; de
onderlinge afstand min. 1.5 meter en het dragen van mondkapje is verplicht.
- Inschrijven volgens tijdschema: 8 t/m 10 jaar: 09.00 – 9.30 uur, 11 t/m 14 jaar:
09.45 – 10.15 uur
- Veld ≥ 15 jaar: 10.30 – 11.30 uur en MTB ≥ 15 jaar: 12.00 – 13.00 uur.
 Zorg voor gepast geld en toon je KNWU start of wedstrijd licentie; Zorg dat je
ingeschreven bent.
 Bijschrijven ter plekke is niet mogelijk.
- De inschrijving via www.knwu.nl Mijn KNWU sluit op vrijdagmiddag 16.00 uur.
- Voor info start – en of dag startlicentie zie: Alles over de Startlicentie - KNWU
- Mocht je er niet uitkomen, neem contact op via: Contact ICW noord | KNWU
Noord tot uiterlijk donderdagavond 20.00 uur.
- Bij Contact ICW Noord: categorie, discipline en KNWU ID gegevens vermelden.
Graag het verzoek van de organisatie aan een ieder om aan bovenstaande voorwaarden
te voldoen.
We willen ter plekke geen discussies en hoop dat iedereen wil meewerken aan deze
voorwaarden.

