Beste deelnemers en deelneemsters,
De ICW Noord wintercompetitie 2018 – 2019 gaat in 2019 met de laatste 4
organisaties / wedstrijden eindigen.
Veendam (06-01), Kibbelkoele (13-01), Assen (20-01) en Norg (27-01) zijn de laatste
4 wedstrijden.
In Assen wordt voor de categorieën Jeugd Veld geen wedstrijden verreden omdat op
dezelfde dag Hoogeveen Jeugd wordt verreden.
De 7 verreden wedstrijden kenden een goede deelname. Gemiddeld namen 200
deelnemers deel aan de eerste 7 wedstrijden.
We hopen dat jullie de laatste 4 wedstrijden ook in grote getale deelnemen.
T.a.v. de huidige klassementen kunnen er nog diverse wijzigingen optreden.
Een aantal deelnemers heeft alle wedstrijden gereden; anderen hebben éen of
meerdere wedstrijden gemist.
Vanuit het reglement is vastgelegd dat de 8 beste resultaten meetellen voor het
eindklassement.
Mocht het eindklassement op gelijk aantal punten eindigen, dan is de uitslag in de
laatste wedstrijd (de finale) bepalend.
In een aantal categorieën staat het podium al redelijk vast, namelijk in:
Jeugd – 8 jaar MTB, 9 en 10 jaar Veld en MTB, 11 en 12 jaar MTB, 13 en 14 jaar
MTB, Junioren en Junioren vrouwen Veld
In de volgende categorieën kan het podium nog veranderd worden, mits men de
komende wedstrijden rijdt en op hetzelfde niveau rijdt, n.l. in:
Jeugd – 11 en 12 jaar Veld (nr. 9 Luco Bos), Heren Veld (nr. 9 Dennis Brouwer),
Heren MTB (nr. 9 Hen Bos)
De klassementen worden de komende wedstrijden opgeschoond.
Zo worden alleen de 8 beste resultaten in de diverse categorieën getoond.
Verder zullen deelnemers, welke minder dan 6 wedstrijden hebben gereden, niet in
het klassement opgenomen worden.
Samenvatting (gekopieerd uit het “Reglement wintercompetitie 2018 – 2019”:
 Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement is de uitslag in de laatste
wedstrijd (de finale) bepalend.
 Voor het eindklassement tellen de 8 beste resultaten van de icw wedstrijden mee.
Om in het eindklassement te worden opgenomen moet men minimaal 6
wedstrijden rijden.
 Voor het eindklassement (MTB & Veld) wordt per cat.: 8, 9&10, 11&12, 13&14,
nieuwelingen en junioren (jongens en meisjes)
en Dames en Heren voor de eerste drie, bekers uitgereikt.



Om in aanmerking te komen voor een klassement eindprijs moet men in de finale
wedstrijd aan de start verschijnen.
Behaalde prijzen worden niet nagezonden en komen te vervallen bij niet
aanwezig zijn van de winnaars.

Mochten er nog vragen zijn, n.a.v. reglement en bovenstaande opsomming, spreek
me even aan tijdens de eerst komende ICW in Veendam.
Ten slot wil ik jullie mede namens Rikus Bartol en Paul Boer een gezond en
voorspoedig 2019 toewensen.
Luit Ottema
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