Beste renners en ouders,
Zondag 4 Juli vindt bij Wielersport Texel op sportpark Zuid, Den Burg de vijfde
interclub wedstrijd van 2021 plaats.
Mede vanwege de nog geldende maatregelen vragen wij je deze brief goed door te
lezen.
Belangrijke afspraken
- Blijf bij klachten thuis, even als alle andere geldende maatregelen
- 1 begeleider per kind toegestaan
- Deelnemers halen zelf hun startnummers op onderstaande tijdstippen
- Afhalen startnummers bij het clubhuis
- Toilet is geopend, Kantine, douches en kleedkamers zijn gesloten
- Prijsuitreiking: direct na de wedstrijd op een aparte plaats
- Verlaat het sportpark zo snel mogelijk na afloop van je wedstrijd
- Deze afspraken gelden voor iedereen, alleen op deze manier kunnen wij
wedstrijden blijven organiseren.
- Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers/speaker op.
- Kom op het juiste tijdstip.
Voor wie is de wedstrijd bedoeld?
- De wedstrijd is enkel bedoeld voor jeugdleden ( cat 1 t/m 7 ) van verenigingen
uit District Noord Holland en voor nieuwelingen en junioren wonend in Noord
Holland.
- Start- of wedstrijdlicentie is verplicht.
Hoe kan je je inschrijven?
- Meedoen aan de wedstrijd kan alleen na inschrijving vooraf.
- Inschrijven vóór zaterdag 3 Juli 10:00 uur
- Inschrijving kan alleen door dit digitale formulier in te vullen:
https://www.wstexel.nl/interclub/aanmelden
Bijschrijven op de dag van de wedstrijd is niet mogelijk
- Per groep geldt een maximale groepsgrootte. Deze wordt strikt gehanteerd:
vol = vol, dus meld je tijdig aan.
- Als jouw wedstrijdgroep vol is dan krijg je bericht van de organisatie dat je niet
kunt starten.
Afmelden
- Als je je hebt ingeschreven, maar toch niet mee wilt of kunt doen, kun je je
afmelden bij wstexeltwn@outlook.com
Wij willen je vragen om de moeite te nemen om je af te melden. Zo maak je plek vrij
voor een andere renner als je peloton vol zit

Wedstrijd info
- Transponder/Mylaps is niet verplicht (maar dan kom je niet in de uitslag), je
kan wel een transponder huren, dat kost € 5,00 ( en legitimatie als borg), er
zijn maximaal 10 transponders beschikbaar.
Uitrijden
op de rest van het parcours is niet mogelijk vanwege de start van de volgende
groep.
- Inschrijfgeld: € 2,00; contant betalen ( er is geen wisselgeld).
Indeling groepen, starttijden, afhalen rugnummers
Categorie indelingen, https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/jeugd
- Groep A; categorie 1 + 2 ( 7 rondes)
- Start wedstrijd 10:00
- Inrijden 9:30 – 9:50 uur
- Afhalen startnummers 9.30 – 9.45
- Maximale groepsgrootte; 40 renners
- Groep B; cat 3 + 4 (12 rondes)
- Start wedstrijd 10:30
- Inrijden 10.15 – 10.30 uur
- Afhalen startnummers 9:50 – 10:15
- Maximale groepsgrootte: 40 renners
- Groep C; cat 5 + 6 (22 rondes)
- Start wedstrijd 11:15
- Inrijden ca. 11:00 - 11.15
- Afhalen startnummers 10.30 – 10.50
- Maximale groepsgrootte: 40 renners
- Groep D; cat 7 + 1e jrs Nieuwelingen (30 rondes)
- Start wedstrijd: 12.15
- Inrijden: 12.00 – 12.15
- Afhalen startnummers: 11.30 – 11.45
- Maximale groepsgrootte: 40 renners
- Groep E; 2e jrs Nieuwelingen en 1e en 2de jrs Junioren (40 rondes)
- Start wedstrijd: 13.30
- Inrijden: 13.10 – 13.30
- Afhalen startnummers: 12.30 – 13.00
- Maximale groepsgrootte: 40 renner

