Beste deelnemer,
Nog steeds hebben we te maken met het coronavirus en worden er bij elke
persconferentie weer andere maatregelen genomen, op alle regels hebben we
gelukkig actie kunnen ondernemen zodat de Maxi Promo wintercompetitie door kon
blijven gaan.
Natuurlijk hopen we dat de op 18 december genomen maatregelen worden
versoepeld en niet verlengd want in het laatste kan dit gevolgen hebben voor de
wedstrijd van 30 december.
Mochten de regels wel verlengd worden zou deze wedstrijd dus niet door mogen
gaan is er dit jaar ook geen open clubkampioenschap.
Verplaatsen:
Zoals het nu naar uitziet is er een grote kans dat de maatregelen op 18 december
verlengd gaan worden en is het niet mogelijk om de wedstrijd op 30 december door
te laten gaan, tenzij we de wedstrijd verplaatsen. Omdat het met de huidige
maatregelen nu niet mogelijk is om na 17:00 uur activiteiten te organiseren
hebben we besloten om deze wedstrijd te verplaatsen naar de ochtend en middag,
naast deze wijziging komt er ook een extra tijd om in te rijden.
Aangezien het niet mogelijk is dat er gebruik gemaakt mag worden van het
clubgebouw is besloten dat na de leeftijdscategorie 8 t/m 10 jaar, vanwege de kou,
de andere jeugdcategorieën nog kunnen inrijden.
Door deze wijziging zal het tijdschema iets anders zijn dan de zaterdag indeling.
Het tijdschema voor 30 december:
09:45 uur Loopfietsjes.
10:25 uur Inrijden kabouters en 8 t/m 10 jaar.
10:40 uur Kabouters.
11:00 uur 8 t/m 10 jaar.
11:30 uur Inrijden 11-12 jaar en 13 t/m 15 jaar.
11:45 uur 11 en 12 jaar.
12:35 uur 13 t/m 15 jaar.
13:35 uur Inrijden 16+, 35+, 50+ en dames.
14:00 uur 16+, 35+, 50+ en dames.
We hopen dat er vanaf volgend jaar geen maatregelen meer nodig zijn, als dit wel
het geval is zullen we i.i.g. ook uit moeten gaan kijken naar een vervangende datum
voor de avondwedstrijd van 5 januari en misschien ook die van 19 januari. Mocht dit
tegen die tijd wel nodig zijn zal dit tijdig gecommuniceerd worden.
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