Info ICW Noord wintercompetitie 2021 – 2022

Concept

In grote lijnen is de kalender van ICW Noord wintercompetitie 2021 – 2022 vastgesteld.
2 organisaties (ICW Norg en Zuidlaren) zijn nog in afwachting van een def. vergunning.
Daarnaast zijn we nog in gesprek met Tandje Hoger en 2 nieuwe organisaties WV
Grutsk op Fryslan (Gorredijk) en WSVO / WC Friesland voor een datum in de kalender.
Hou daarom onze site www.knwunoord.nl in de gaten voor definitieve bevestiging.
Het samenstellen van de ICW Noord wintercompetitie heeft even op zich laten wachten
omdat diverse nationale veldritten nog niet waren aangevraagd bij de consul of KNWU.
Zo zijn er binnen district Noord op de laatste moment nog aanvragen uitgezet en wordt
hier en daar nog geschoven met nieuwe data.
We starten op zondag 24 oktober met de 1e wedstrijd in Ruinen en de competitie eindigt
op zondag 30 januari in Veendam.
Nieuw opgenomen in de ICW Noord wintercompetitie zijn ICW Ruinen en ICW Zuidlaren.

Wedstrijdkalender ICW Wintercompetitie 2021 - 2022
Datum
Zo 24 okt. 2021
Zo 31 okt. 2021
Zo 14 nov. 2021
Zo 21 nov. 2021
Za 27 nov. 2021
Za 04 dec. 2021
Za 11 dec. 2021
Data n.t.b.
Zo 16 jan. 2022
Zo 30 jan. 2022

Wedstrijd
Ruinen
Norg
Trimunt
Coevorden
Noardburgum
Zuidlaren
Emmen
Peize of ……..
Assen
Veendam

Organisatie
WTC Ruinen / de Peddelaars
Noordelijk ATB Club
Wielerstichting De Wilp
WTC Coevorden / WSV Emmen
Otto Ebbens
Cycling Buffels
WSV Emmen
Tandje Hoger
MTB Assen
WV Stormvogels

Aandachtspunten / Opmerkingen / Wijzigingen
Zoals ook bij de MTB Zomer Cup, wordt de inschrijving van de ICW wintercompetitie via
de KNWU site per wedstrijd gedaan. Binnenkort worden de 1 e wedstrijden van de ICW
Noord wintercompetitie op de KNWU site www.knwu.nl aangemeld.
De starttijden van de blok Jeugd (Veld & MTB) zijn gewijzigd. Gelijk aan de MTB Zomer
Cup is de 1e start om 10.00 uur en de 2e start om 10.45 uur.
De starttijden voor blok Veld (cat. ≥ 15 jaar) om 12.00 uur en blok MTB om 13.45 uur.
Tussentijds wordt er tijd ingeruimd voor inschrijven, inrijden en transponder check.
Voor aanvullende info zie: Tijdschema ICW Noord Wintercompetitie 2021 – 2022
Met name voor een goedwerkende transponder wordt aandacht gevraagd. Zorg dat je
een goed werkend transponder heb, die op je naam is aangemeld bij KNWU & Mylaps.
Bij geen goedwerkende transponder, de 1e keer een waarschuwing; de 2e keer wordt je
niet in de uitslag opgenomen.
Verder is de mogelijkheden tot het lenen van een transponder gewijzigd. Bij de eerste 2
deelnames kan een transponder gratis geleend worden; vanaf de 3 e keer en meer wordt
een huur á € 5,00 per keer bij alle categorieën gevraagd.
Voor verdere def. info: zie website www.knwunoord.nl > legenda rechts ICW Noord

