23 december ICW wintercompetitie op het Kalverdijkje.
Op 23 december organiseren we op het Kalverdijkje wedstrijden MTB en Veldrijden in het kader van de ICW
Wintercompetitie van de KNWU-District Noord.
Aan de start komen Jeugd 8 t/m 14 jaar, Nieuwelingen, Junioren, Dames en Heren. De jeugd betaald € 2.00
inschrijfgeld en de andere categorieën € 5,00. Voor alle categorieën geldt: KNWU licentie of basislidmaatschap en/of
NTFU verplicht. Zo niet dan dient men naast het inschrijfgeld een dagverzekering à € 3,50 af te sluiten. Eenmalige
aanschaf van een stuurbord en rugnummer kost
€ 3,00 voor alle categorieën. Inschrijving is in het Leeuwenhonk
tot 30 min voor de start van elke categorie.
Starttijden zijn als volgt:
9.45 tot 10.15 uur

Inrijden jeugd

10.20 tot 10.35 uur

Jeugd 1 t/m 3 ( 8. 9 en 10 jaar)

Veld

100 m. erna

Jeugd 1 t/m 3 ( 8, 9 en 10 jaar)

MTB

10.40 tot 11.00 uur

Jeugd 4 en 5 ( 11 en 12 jaar)

Veld

100 m. erna

Jeugd 4 en 5 ( 11 en 12 jaar)

MTB

11.15 tot 11.25 uur

Jeugd 6 en 7 (13 en 14 jaar)

Veld

100 m. erna

Jeugd 6 en 7 (13 en 14 jaar)

MTB

12.00 tot 12.25 uur

Inrijden overige categorieën

12.30 tot 13.30 uur

Heren ( 19 + )

Veld

60 min.

100 m. erna

Nieuwelingen en Junioren (15, 16, 17 en 18 jaar)

Veld

40 min.

100 m. daarna

Dames, junior Dames en Nieuwelingen meisjes

Veld

40 min.

(19+, 17 en 18, 15 en 16 jaar)
13.30 tot 13.55 uur

Inrijden MTB overige categorieën

14.00 tot 15.00 uur

Heren ( 19+ )

MTB

60 min.

100 m. erna

Nieuwelingen en Junioren (15, 16, 17 en 18 jaar)

MTB

50 min.

100 m. daarna

Dames, junior Dames en Nieuwelingen meisjes

Veld

50 min.

(19+, 17 en 18, 15 en 16 jaar)
Per wedstrijd worden drie medailles uitgereikt en de eerste 8 plaatsen leveren punten voor het ICW-klassement op.
Er wordt gebruik gemaakt van MYLAPS en een KNWU-jury. Wie niet in het bezit is van een MYLAPS-chip kan die bij
de inschrijving verkrijgen. Let op: Na afloop van de wedstrijd moet de chip gelijk ingeleverd worden. Bij verlies zijn de
kosten € 100,00 voor de aanschaf van een nieuwe chip.
Het volledige reglement en de stand van de competitie is te vinden op www.knwunoord .nl & Facebook pagina ICW
Noord wintercompetitie. Eventuele vroegtijdige afgelasting ( slecht weer, ijzel o.i.d.) wordt ook op deze sites en op
de site van de Friesche Leeuw bekend gemaakt.
Mocht je zelf niet aan de wedstrijden kunnen meedoen dan ben je als supporter van harte welkom.

