Coronamaatregelen Jeugdwedstrijden 2021

-

Het Where terrein is alleen toegankelijk voor deelnemers aan de wedstrijden en voor 1 of
2 begeleiders/coaches
Toeschouwers kunnen we helaas niet toelaten op het Whereterrein. De wedstrijden
kunnen wel worden gevolgd vanaf de Wheredijk. Wij vragen wel om 1,5 m afstand te
bewaren.
Iedere deelnemer aan de jeugdwedstrijden moet kunnen aantonen dat hij/zij
gevaccineerd is of negatief getest in de 48 uur voordat de wedstrijden beginnen. Dit geldt
ook voor de begeleiders/coaches.
Laat je testen bij testenvoortoegang.nl en maak op tijd een afspraak.
Getest of gevaccineerd: maak altijd een QR-code aan in de CoronaCheck app en check
zelf even met de CoronaCheck scanner of het groen wordt.
Iedereen die toegang wil tot het Where terrein wordt eerst gescand; als een groen
“vinkje” verschijnt, krijg je een polsbandje.
Alleen met een polsbandje (en als er betaald is) is toegang tot het Where terrein
mogelijk.

Alleen met bovenstaande maatregelen kan de 1,5 meterregel worden losgelaten. De wedstrijdploegen die zich
hebben aangemeld ontvangen bericht in de week voorafgaand aan de wedstrijden.
Verder willen wij nog melden dat de Wheredijk, waaraan onze vereniging is gelegen, op dit moment wordt
verhoogd. Er liggen rijplaten bij het Where terrein en er ligt mul zand. Dat kan lastig zijn bij nat weer.
PRV De Where hoopt dat veel jeugdploegen zich zullen inschrijven en heet jullie van harte welkom.

Informatie Jeugdwedstrijden zondag 26 september 2021
Alle wedstrijden vinden boord aan boord plaats op een twee-ploegenbaan. De afstand is voor de jeugd tot en
met 12 jaar 250 meter en de oudere jeugd roeit 500 meter. Er kan gestart worden in de volgende categorieën:
Skiff
Skiff
Dubbeltwee

M 10
J 10
J 12

M 11
J 11
M 12

M 12
J 12
J 14

M 13
J 13
M 14

M 14
J 14
J 16

M 16
J 16
M 16

M 18
J 18
J 18

M 18

Elke roeier mag aan maximaal twee roeinummers meedoen, mits in verschillende categorieën.
Er kan dus gestart worden in skiff en dubbeltwee. Categorieën met slechts één deelnemer worden
samengevoegd met een andere categorie.
De kosten en tijd:
Het inschrijfgeld is € 4,- voor een skiff en € 8,- voor een dubbeltwee. Het inschrijfgeld moet voor 18 september
overgemaakt worden op rekeningnummer NL17ABNA 0826505147 t.a.v. PRV de Where.
De wedstrijden beginnen rond 9.30 uur.
Ploegen kunnen ingeschreven worden tot en met zaterdag 18 september 23:00 uur. De loting is op maandag 20
september 2019 om 20:00 uur.
Aanmelding vindt plaats door het eerder aan u toegestuurde formulier ingevuld te sturen naar:
jeugdwedstrijden@prvdewhere.nl.
Vermeld de namen van de deelnemers, geboortedata, categorieën en uw eigen telefoonnummer, zodat we u
kunnen bereiken als dat nodig. De inschrijving is pas compleet als u van ons een bevestiging heeft retour
ontvangen per-e-mail, op uiterlijk dinsdag 21 september.
Na de loting zullen we u zo spoedig mogelijk een wedstrijdschema en routebeschrijving e-mailen.
Namens de Jeugdcommissie van P.R.V. De Where,
Jeroen Vos
Telefoon 06-22588666

Gegevens deelnemers:
Vereniging:
Contactpersoon:
E-mailadres:
Telefoon, vast:
Telefoon, mobiel:

Categorie
Voorbeeld

M18 2x

Geboortedatum

07/02/1999

Naam deelnemer

Daphne Zwart

Roeit ook in:

M18 1x

Naam
dubbelpartner

Sjaan Gans

Geboortedatum

03-05-1999

Roeit ook in:

x

