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NIEUWSBRIEF #1
GTC Marathon NB-L-Z, oktober, seizoen 2020-2021

SCHAATSSEIZOEN 2020-2021 GAAT ALWEER SNEL VAN START!!!!
De eerste wedstrijd is op 24-10 in Breda. De inschrijving is open.
Wij hopen dat iedereen een goede zomer gehad heeft en dat we nu weer een leuk
marathon seizoen tegemoet gaan. Elke baan is bezig om corona proef de winter in te
gaan en laten wij ons aan deze regels houden. Van uit de KNSB zijn de volgende regels
voor sporters opgesteld.
Sporters: Onderstaande adviezen zijn geschreven voor 18 jaar en ouder, voor sporters
t/m 17 jaar geldt onderling geen afstandsbeperking.
• Ken en houd je aan de algemene uitgangspunten en de overig opgestelde richtlijnen
van NOC*NSF.
• Wanneer er sprake is van registratie en/of een gezondheidscheck werk hieraan mee.
Wanneer je hier niet aan meewerkt kan de toegang je worden ontzegd.
• Zorg dat je op de hoogte bent van de specifieke richtlijnen voor een accommodatie.
Bijvoorbeeld: de looproutes, kleedkamer gebruik en plaatsen om je schaatsen/skates aan
te trekken. Deze richtlijnen zijn per accommodatie verschillend.
• Wanneer je tijdens de warming-up geen gebruik maakt van het ijs/piste/baan dan
gelden hiervoor de afstandsbeperkingen van 1,5m. De mogelijkheden om een warmingup uit te voeren verschilt per accommodatie.
• Gebruik zoveel mogelijk eigen materiaal (bijv. racefiets/elastiek en helm) en wanneer dit
niet mogelijk is, reinig na gebruik materialen die je deelt of niet in jouw eigendom zijn,
bijvoorbeeld: spinfietsen.
• Wanneer je klaar bent met het sporten/wedstrijd kan het zijn dat je de accommodatie
dient te verlaten of dat je een vaste plek toegewezen krijgt.
En ben je verkouden blijf thuis en houd de media in de gaten voor als er nieuwe
ontwikkelingen zijn. We volgen ten alle tijden de RIVM richtlijnen!!
=================================================================
Bestuurlijk zijn we blij met de uitbreiding van onze commissie.
Peter Op ’t Hoog en Wil van der Hamsvoord zijn samen baan contactpersoon van
Eindhoven geworden en Broer van Smeden is toegetreden als baancontactpersoon van
Tilburg, hij heeft dit overgenomen van Ad Timmermans die nog wel lid blijft van de
commissie, als aanspreekpunt voor natuurijs.
=================================================================
Dit jaar gaan we rijden met helmcaps. De reden dat we dit gaan doen is dat we door
onze beennummers heen raken. Veel mensen die gestopt zijn leveren hun beennummer
niet in zodat we ze niet opnieuw kunnen uitgeven. Ook zijn helmcaps vanuit de jurytoren
beter te zien dan beennummers.
Heb je de afgelopen twee jaar meegedaan aan de marathoncompetitie of het GK, dan
kun je tot 31-12-2020 de helm-cap gratis ophalen voor aanvang van de wedstrijdavond.
Rijders die voor het eerst gaan deelnemen aan de competitie, ontvangen een vast
nummer in de juiste kleur tegen betaling van een borgsom van € 10,00. Hiervoor dient 3
dagen van tevoren een mail te worden gestuurd naar
secretaris-GTC-Marathon@knsbzuid.nl
D:
geel met zwart
1 - 49
C1
wit met zwart
1 - 49
C2
wit met zwart
50 - 99
M1:
rood met wit
1 - 19
M2:
rood met wit
20 - 75
Voor C1 en C2 en masters M1 en M2 kan het zijn dat het huidige nummer niet past in de
nieuwe reeks. Je krijgt dan een nieuw nummer toegewezen. Het is toegestaan om met
een ander beennummer op je pak deel te nemen, maar het nummer op de helm-cap is
leidend. Wissel je van categorie, krijg je een nieuw nummer, waarbij je de helm-cap moet
omruilen.
==================================================================
Ondanks de corona hebben we geregeld via ‘teams’ geheel corona proef vergadert naast
de jaarlijks terug kerende onderdelen, hebben we het marathon boekje gemoderniseerd.
We zijn nu met de laatste punten en komma’s bezig en voordat het seizoen begint kun je
het vernieuwde boekje vinden op onderstaande website.

De GTC Marathon NB-L-Z
nieuwsbrief informeert u
over actuele
ontwikkelingen bij het
marathonschaatsen in
het Gewest NoordBrabant, Limburg en
Zeeland.

Deze nieuwsbrief
verschijnt onregelmatig
en zo vaak als er nieuws
te melden is.

Ga voor het meest
recente nieuws en meer
informatie naar:
www.knsbzuid.nl
www.schaatspeloton.nl

Aanmelden?
secretaris-GTCmarathon@knsbzuid.nl

gtc.marathonnblz
@GTCMarathonNBLZ

Links:
www.knsbzuid.nl
Marathon Breda
Marathon Eindhoven
Marathon Tilburg
Marathon Geleen

https://www.knsbzuid.nl/wedstrijden/marathon/
==================================================================
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres bekend is bij de secretaris van de GTC Marathon.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u uit te schrijven.

