Info Airolube MTB Zomer Cup Noord 2022
In de afgelopen weken is er druk overleg geweest met de organisatoren en verenigingen
binnen district Noord om de Airolube MTB Zomer Cup 2022 samen te stellen.
De hoop was om de competitie uit te breiden naar ca 8 wedstrijden, maar het is bij de
onderste 6 organisaties gebleven.

De nieuwe generatie Smeer – reinigingsmiddelen is
wederom sponsor van de MTB Zomer Cup Noord 2022
De data van de Airolube MTB Zomer Cup Noord 2022 competitie zijn:
Za 07 mei 2022
Zo 15 mei 2022
Zo 26 juni 2022
Zo 10 juli 2022
Wo 20 juli 2022
Zo 11 sept 2022

Trimunt
Norg
Emmen
Veendam
Dalen
Assen

Wielerstichting De Wilp
ATB Noord
WSV Emmen
WV Stormvogels
Wielerstichting Dalen
MTB Assen

Motorcircuit Trimunt, Marum
Langeloërduinen - Norg
Sportpark Meerdijk Emmen
Recreatiepark Borgerswold
Sportpark ‘t Grootveld
locatie n.t.b.

Aandachtspunten / Opmerkingen / Wijzigingen:
T.a.v. de transponderbeleid is e.e.a. verscherpt.
De regel voor het monteren van een goed werkende transponder is al enkele jaren van
kracht. Het doel hiervan is om de verwerking van uitslagen zo veel mogelijk te
automatiseren. De uitslag kan hierdoor sneller gepubliceerd worden met minder
handwerk van minder juryleden.
In de praktijk blijkt dat er nog steeds transponders ontbreken of niet goed functioneren
waardoor de automatisering van een uitslag weer veel handwerk en onduidelijkheid
oplevert. Om snelheid en kwaliteit van de uitslag te waarborgen is daarom besloten om
de consequenties van het niet monteren van een goedwerkende transponder aan te
scherpen!
Voor aanvullende info: https://www.knwu.nl/nieuws/wijziging-transponderbeleid-2022
T.a.v. controle op het functioneren van goedwerkende transponders wordt vooraf aan de
startopstelling van ieder wedstrijd gecontroleerd door Mylaps jury. Hierdoor zijn de
starttijden van de 2e, 3e en 4e wedstrijdblok aangepast.
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.
Deze verandering zal gaan gelden voor alle club en interclubwedstrijden op die KNWU-verenigingen zelf
gaan organiseren in 2022. Feitelijk komt het er dus op neer dat de dag startlicentie voor club en
interclub nog maar € 2,- gaat kosten in plaats van de € 6,- van vorig jaar. Wij hopen als KNWU hiermee
clubs en sporters te enthousiasmeren om meer laagdrempelige wedstrijden te organiseren dan wel aan
deel te gaan nemen. Hierover zal nog aparte informatie worden verstuurd aan de KNWU-verenigingen

De aankomende 2 week zullen we aanvullende en definitieve informatie m.b.t.
de Airolube MTB Zomer Cup Noord 2022 via onze website www.knwunoord.nl en
facebook pagina’s ICW Noord en KNWU Noord ICW off-road uitsturen.
Daarnaast worden de wedstrijden via www.knwu.nl > Wedstrijdkalender > Mountainbiken
aangekondigd en aangemeld.
Het verzoek blijft om je tijdig in te schrijven via Mijn KNWU voor deelname aan deze wedstrijden.

Luit Ottema
Coördinatie ICW Off-Road KNWU Noord
-

MTB Zomer Cup Noord & ICW Noord Wintercompetitie

