bekijk www.knsbzuid.nl -> marathon voor alle nieuwsbrieven

NIEUWSBRIEF #3
GTC Marathon NB-L-Z, november, seizoen 2021-2022

Marathon seizoen 2021/2022
Andere starttijden voor de Gewestelijke marathon in Eindhoven!!
AANVANGS TIJDEN VOOR DE WEDSTRIJD VAN A.S. ZATERDAG.
Zaterdagavond rijden we alweer de vierde wedstrijd van dit seizoen,
dit keer in Eindhoven. De aanvangstijden zijn veranderd:
C1, C2, D M1 en M2 starten om 18:45u,
de Jeugdmarathon start rond 19:30u.
Alle jeugdleden, ook van de andere banen zijn welkom,
deze wedstrijd telt namelijk mee voor het NK kwalificatie!!!!!
========================================================
COVID-19.
Alleen met een geldige QR code, genezen, getest of gevaccineerd kun je
toegang krijgen tot de wedstrijd in Eindhoven. De QR code wordt samen
met je legitimatie gecontroleerd bij de inschrijving. Iedereen moet zich dus
aanmelden bij de jurytoren waar dit gecontroleerd wordt en daarna mag je
mee doen. Dit zijn niet onze regels of die van de ijsbaan, maar van de
Gemeente Eindhoven. Op deze manier kunnen we blijven schaatsen.

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

Op onderstaande website kunt u zich inschrijven voor deze en de andere
marathons.
https://www.knsbzuid.nl/wedstrijden/kalender/?seizoen=winter2021&discip
line=marathon
========================================================
Rijden met helm cap.
Het rijden met de helm cap is door iedereen goed ontvangen, heb je nog
een oud been nummer thuis liggen en wil je komend seizoen een
marathon rijden, ruil je oude been nummer dan voor 31-12-2021 om.
Hierna gaan we 10 euro rekenen voor een nieuwe helm cap.
========================================================
Transponders.
Voor het rijden van een marathon heb je een transponder nodig. Heb je er
geen, dan kun je er een huren bij de inschrijving. Heb je er wel een, zorg
er dan voor dat bij ‘mijn KNSB’ je transponder nummer ook is ingevuld
onder het kopje marathon.
========================================================
NK Masters.
Iedereen die in zijn of haar eigen Gewest mee wil doen aan het NK
Masters op 18 december in Breda mag zich zelf inschrijven.
Ook voor het ONK op de Weissensee in Oostenrijk, voor Masters en C1
kun je je zelf opgeven via de website van de Alternatieve Elfstedentocht
Weissensee.
========================================================
Zorg voor een geldige KNSB licentie.
Om deel te kunnen nemen aan een marathon, is een
KNSB ‘marathon oormerk’ bij je licentie verplicht, zonder dit oormerk
kun je niet inschrijven!!
Zorg dus dat je licentie in orde is. Nog niet gedaan, geen nood,
dit kun je alsnog makkelijk via MIJN KNSB aanpassen, het kost niets
extra.

Aanmelden?
secretaris-GTCmarathon@knsbzuid.nl

gtc.marathonnblz
@GTCMarathonNBLZ

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

Groet GTC marathon.

https://www.knsbzuid.nl/wedstrijden/marathon/

Op dU 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.

