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NIEUWSBRIEF #2
GTC Marathon NB-L-Z, oktober, seizoen 2021-2022

Marathon seizoen 2021/2022
Zaterdagavond 16okt a.s. om 18:30u de eerste Jeugd Marathon en
om 19:45u de eerste Regio Marathon van het seizoen in Breda.
De eerste trainingsrondjes op de schaats zijn al verreden zowel in het
district als in verre oorden. En wat ik deze zomer op Strava soms
tegenkwam, aan afstanden en gemiddelde snelheden, op de fiets of
op de inline skates, dan beloven het snelle wedstrijden te worden dit
seizoen, en zouden we tijdens het NK masters nog wel wat podium
kandidaten kunnen hebben.

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.

Op de website
https://www.knsbzuid.nl/wedstrijden/kalender/?seizoen=winter2021&discip
line=marathon vind je alle datums van de wedstrijden. Als het goed is kun
je je ook via die site inschrijven en anders via deze link
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijd/076cd35b-381e-43e1-8bfa714ed57b6c2e/informatie.

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

We beginnen de avond om 18:30u met de jeugd en aansluitend rond
19:45u starten de C1, C2, D, M1 en M2. Zoals we afgelopen jaar al
gecommuniceerd hebben willen we bij de Masters één uitslag opmaken.
Aan het einde van het seizoen komen er wel aparte uitslagen voor de M1
en M2. Ook gaan de bloemen nog naar de beste M1 en M2 van de dag.
========================================================

Aanmelden?
secretaris-GTCmarathon@knsbzuid.nl

Rijden met helm cap.
Deze winter gaan we rijden met helm caps. We hebben zoveel mogelijk
geprobeerd je beennummer en helm cap gelijk te houden helaas lukt dit
niet helemaal. Het komend seizoen kun je nog gratis je beennummer
inwisselen voor een helm cap. Zit je beennummer vast aan je pak ook dan
krijg je een helm cap. Zit er toevallig een ander nummer op je pak dan op
je helm cap, geen probleem je hoeft geen nieuw pak te kopen of je
beennummer af te plakken. Heb je een blessure of een andere reden dat
je deze winter niet wilde rijden, haal dan wel je helm cap op. Volgend jaar
moet er namelijk betaald worden voor deze helm cap.
Omdat we de helm caps gaan uitdelen vraagt dit wat extra tijd.
Zorg dat je daarom wat eerder komt dan normaal zodat je op tijd
met je warming-up kunt beginnen.
========================================================

NK Masters
Iedereen die in zijn of haar eigen Gewest mee wil doen aan het NK
Masters op 18 december in Breda mag zichzelf inschrijven.
Ook voor het ONK op de Weissensee in Oostenrijk voor Masters,
C1 en Dames kun je je zelf opgeven via de website van de
Alternatieve Elfstedentocht Weissensee.
========================================================

www.schaatspeloton.nl

gtc.marathonnblz
@GTCMarathonNBLZ

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

Zorg voor een geldige KNSB-licentie
Om het voor de mensen van de jury makkelijker te maken moet je bij je
aanvraag van je KNSB-licentie, die je aanvraagt via ”MIJN KNSB” ook de
knop Marathon aanvinken dit kost niets extra’s. Als je dit niet gedaan hebt
dan kan het nu ook nog. Het scheelt de mensen van de jury veel extra
werk als dit goed staat.

Groet GTC-marathon.

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.

