Info training wedstrijden juli-augustus 2020
We gaan proberen in de periode van 1 juli tot en met 23 augustus in 8 weekenden
interclubwedstrijden te organiseren. Ze staan open voor jeugdrenners cat. 1 t/m 7 en
nieuwelingen/junioren m/v van verenigingen uit district Noord met een KNWU licentie of een
basislidmaatschap.
De wedstrijden worden op zaterdag of zondag gereden, de keuze voor de dag ligt bij de organisatie.
Voorlopige kalender:
Zondag
Zaterdag/zondag
Zondag
Zaterdag/zondag
Zaterdag/zondag
Zaterdag/zondag
Zaterdag/zondag
Zaterdag/zondag

5 juli
11/12 juli
19 juli
25/26 juli
1/2 augustus
8/9 augustus
15/16 augustus
22/23 augustus

Hoogeveen
Groningen
Assen
Leeuwarden
Emmen
Westereen
Drachten
Sneek

Iedereen checkt of het zou kunnen lukken. Check ook bij de gemeente.
Verspreiding van info via de verenigingen. Aankondiging ook op de site KNWU Noord.
Het zijn informele laagdrempelige wedstrijden. Twee KNWU juryleden . Jurering door de juryleden
met hulp van de organiserende vereniging. Gebruik van Mylaps . Niet alle renners zullen een chip
hebben renners die geen chips hebben kunnen deze huren tegen 2 euro.
Uitslag wordt gepubliceerd op de site van KNWU Noord.
Geen verzetscontrole.
Deelname is gratis
Vanwege CORONA is vooraf aanmelden voor elke wedstrijd verplicht. Alleen vooraf ingeschreven
renners mogen deelnemen. Bijschrijven is niet mogelijk. Inschrijven via de KNWU site. Je kan je
meteen voor meerdere wedstrijden aanmelden, maar dan wel tijdig afmelden mocht men toch een
keer niet meedoen.
Voor de eerste wedstrijd aanmeldingen graag uiterlijk 3 juli.

Vanwege CORONA de volgende extra maatregelen:
- er is een korte pauze na categorie 4 en na categorie 7. Pauze indeling kan nog wijzigen afhankelijk
van het aantal aanmeldingen. In de pauze inrijden voor de volgende categorieën.
- minimaal 1,5 meter afstand houden, langs de lijn, en ook bij start en finish.
- kinderen met verkoudheid of met koorts in het gezin: thuisblijven!
- de kinderen halen zelf hun rugnummers op, geen ouders van renners bij de inschrijftafel.

Programma voorbeeld (deze is van 5 juli):
Categorie
Starttijd
1
10.30
2
10.45
3
11.10
4
11.40
5
12.30
6
13.10
7
13.45
Nieuwelingen /junioren m/v
14.45

Aantal rondes
7
10
15
20
25
30
40
50 min + 10 ronden

Aanvullende tips:
Algemene richtlijnen bij de organiseren van wedstrijden in deze fase;
1. Uitsluitend deelname van bij de KNWU aangesloten basisleden of licentiehouders (conform
Jaarlijkse besluiten en/of reglementen).
2. Stel minimaal één duidelijk herkenbare corona-verantwoordelijke aan op de accommodatie.
3. Voldoende faciliteiten om de handen te wassen en van handgel te voorzien.
4. Voldoende mondmaskers en handschoenen beschikbaar voor juryleden,
baancommissarissen, chauffeurs, EHBO-medewerkers en andere medewerkers binnen de
organisatie. Volg hierbij de richtlijnen zoals de gemeente voorschrijft.
5. Zorg eventueel voor een logische routing op de accommodatie zodat de anderhalve meter
afstand gewaarborgd kan worden. Zorg dat de ingang en de uitgang op een verschillende
plek is zodat kruisend verkeer voorkomen wordt (ditzelfde geldt voor het wedstrijdparkoers).
6. Zorg voor een online inschrijving, zodat je weet hoeveel mensen je kan verwachten en
het maximum aantal mensen niet overschrijdt.
7. Laat sporters vroegtijdig weten op welke tijden zij welkom zijn op de
accommodatie/wedstrijd. Denk hierbij aan ontvangst-, training- en wedstrijdtijd. Zorg voor
voldoende ruimte in het programma tussen categorieën en groepen, zodat ze op de locatie
gescheiden van elkaar kunnen blijven.
8. Stel de benodigde inschrijftafel en dergelijke op in de buitenlucht (conform de RIVM
voorschriften inzake clubhuis en kantinegebruik).
9. Organiseer de inschrijving zodanig dat onderling contact vermeden kan worden.
10. Geen gebruik van algemene kleedkamers.
11. Zorg voor voldoende toiletvoorzieningen voor het aantal verwachte mensen. Toezicht
bij toiletruimten, één persoon per ruimte en voorzie deze ruimte van voldoende handwas
faciliteiten en schone papieren handdoeken.
12. Neem je eigen materialen mee naar de wedstrijd zodat deze niet onderling uitgewisseld
worden. Dit geldt voor alle partijen die aanwezig zijn bij de wedstrijd.
13. Infietsen kan alleen op de aangewezen plekken. Waar dit niet mogelijk is moet men dit op
de eigen rollerbank doen op een aangewezen plek.
14. Bij gebruik van wedstrijd- of startlijsten publiceer deze online. Teken- en presentielijsten
hoeven niet getekend te worden.

