Info ICW Noord wintercompetitie 2020 - 2021
De kalender van ICW Noord wintercompetitie 2020 – 2021 is nagenoeg vastgesteld.
Op het laatste moment zijn er nog een tweetal wijzigingen doorgevoerd, omdat er op de
nationale kalender van de KNWU, 2 Jeugdveldritten te Westereen (29 nov. 2020) en
Orvelte (17 jan. 2021) zijn bijgekomen. Hierdoor is er in de ICW’s van Appelscha en Assen
geen startgelegenheid voor de categorieën Jeugd veldrijden.
De Finale van de categorieën Jeugd veldrijden van de ICW Noord wintercompetitie 2020 2021 wordt in Veendam verreden
Eén organisatie (Tandje Hoger) heeft een nieuwe locatie moeten zoeken omdat de
beheerder van Ronostrand zijn locatie niet vrij gaf. Tynaarlo wordt de nieuwe locatie.
E.e.a. is afhankelijk of de vergunning voor de nieuwe locatie wordt afgegeven. Verder
kunnen we de organisaties Appelscha, Rolde en Norg als nieuwe organisaties begroeten.

Wedstrijdkalender ICW Wintercompetitie 2020 - 2021
Datum
Zo 25 okt. 2020
Za 31 okt. 2020
Zo 08 nov. 2020
Zo 15 nov. 2020
Zo 22 nov. 2020
Zo 29 nov. 2020
Zo 06 dec. 2020
Za 19 dec. 2020
Zo 27 dec. 2020
Zo 03 jan. 2021
Zo 17 jan. 2021

Wedstrijd Organisatie
Bijzonderheden
Noardburgum Otto Ebbens
Leeuwarden De Friesche Leeuw
Tynaarlo
Tandje Hoger
Nieuwe loc. Wacht op def. gegevens
Trimunt
Wielerstichting De Wilp
Coevorden WSV Emmen
Appelscha WSVO
Geen startgelegenheid Jeugd Veld
Rolde
MAR
Emmen
WSV Emmen
Avondcross / Starttijden vanaf 16.30
Norg
ATB Noord
Veendam
WV Stormvogels Finale voor Jeugd Veld
Assen
MTB Assen
Finale alle cat. m.u.v. Jeugd Veld

Aandachtspunten / Opmerkingen / Wijzigingen
District Noord is verheugd om in deze Corona periode de wintercompetitie te mogen
begeleiden. Dit kan alleen met hulp van deelnemers, begeleiders en overige bezoekers.
Daarom verzoeken wij om de extra maatregelen op te volgen.
Maatregelen vanuit RIVM zijn de leidende draad. Er zijn 4 belangrijke maatregelen tegen
de verspreiding van het coronavirus: Als je klachten hebt, blijf je thuis en laat je testen. Je
zorgt voor een goede hygiëne. En je houdt 1,5 meter afstand van anderen.
Daarnaast wordt jullie (KNWU basisleden en licentiehouders) gevraagd om via
www.knwu.nl, in te schrijven. De NTFU en NTB leden en deelnemers via dag verzekering
moeten zich via het aanmeldformulier op www.knwunoord.nl onder legenda ICW Noord
inschrijven. Dit o.a. om de wachttijden bij inschrijving te verkleinen.
De starttijden van de 1e blok (Jeugd Veld & MTB) zijn gewijzigd. De 1e start is om 10.00
uur. Voor aanvullende info zie: Tijdschema ICW Noord Wintercompetitie 2020 - 2021
Verder is de mogelijkheden tot het lenen van een transponder gewijzigd. Bij de eerste 2
deelnames kan een transponder gratis geleend worden; vanaf de 3e keer en meer wordt
een huur á € 5,00 per keer bij alle categorieën gevraagd.
Tevens wordt je verzocht om met een goed werkend transponder aan de start te komen.
Bij geen goedwerkende transponder, de 1e keer een waarschuwing; de 2e keer wordt je
niet in de uitslag opgenomen.
Vooraf aan de start van je wedstrijd is het mogelijk om je transponder te testen op een
goede werking. Je rijdt bij Jury Mylaps (finish) langs en vraagt of je transponder werkt.
Voor verdere info: zie aankondiging op www.knwunoord.nl + legenda rechts ICW Noord

