
Wedstrijdtraining MTB Alcmaria Victrix (VO2max training)

Als gevolg van de laatste verruimingen in de Covid-19/Corona maatregelen mogen op 
afgesloten sportterreinen weer trainingen, ook in teamverband gegeven worden. In dat 
kader organiseert wv Alcmaria Victrix de komende weken een aantal wedstrijdtrainingen 
op ons mountainbike parcours rondom het SportPaleis Alkmaar. De trainingen staan open 
voor de leeftijdsklassen U17 (nieuweling) t/m 26 jaar (m/v).
De trainingen worden gehouden in de vorm van een onderlinge wedstrijd (potje) van ± 45 
min.

Wij werken aan tijdsregistratie door middel van de MYLAPS chip zodat eenieder 
persoonlijke progressie kan bijhouden. Er zijn geen leenchips voorhanden dus neem je 
eigen chip mee (http://sportive.com).

Het is mogelijk voor de trainingen een trainingslidmaatschap met Alcmaria-Victrix af te 
sluiten (verplicht voor niet leden!), meer informatie bij de aanmelding voor de training.

Aanmelden is verplicht en kan tot vrijdags 16:00 uur voorafgaand aan de desbetreffende 
training per email onder het adres 
https://forms.gle/LHaC9aC9a3Su86wUA
onder vermelding van:
- naam
- geboortejaar
- woonplaats
- aangesloten bij vereniging
- telefoon nummer voor contact onderzoek (GGD)

Eerst volgende training: vrijdag 17 maart 2021

Tijdsschema:
18:45 hek open (inrijden)
19:15 begin training
20:00 einde training
20:15 hek dicht terrein verlaten

Plaats:
Mtb parcours Sportpaleis Alkmaar
Terborchlaan 200
Alkmaar

Contact:
mtb@alcmaria-victrix.nl

Kosten: Leden Gratis, Trainingsleden betalen € 20,- voor de gehele reeks

https://forms.gle/LHaC9aC9a3Su86wUA
http://sportive.com/
mailto:mtb@alcmaria-victrix.nl


Let Op:
Er gelden de volgende voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van besmetting met 
Corona - Covid-19 

- Bij Corona verschijnselen of in geval van twijfel blijf je thuis!!

- de afstandsregel van 1,5m meter is behalve, in de training zelf, onverminderd van kracht 
op het gehele terrein dus ook bij het inrijden

- er geld een mondkapjesplicht, behalve in de training zelf (zet het kapje af vlak voor 
aanvang van de training en neem mee in je achterzak. In de voorbereiding, warming up en 
cooldown na de training zet je het kapje zo snel mogelijk weer op!

- let ten allen tijden op de aanwijzigingen van de Corona verantwoordelijker ter plaatse 
(geel hesje)

- de sanitaire voorzieningen en kleedkabines zijn gesloten, zorg ervoor dat je voor 
aanvang gekleed bent

- na de training is het terrein zo snel mogelijk te verlaten

- bij verlaten van het terrein gelden alle voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van Corona 
onverminderd dus let met name op groepsvorming (max. 2 Volwassenen bij elkaar), houd 
geen praatjes en verlaat het (parkeer-)terrein zo snel mogelijk 

- geen begeleiding toegestaan

- geen publiek toegestaan (let op groepsvorming buiten de hekken dat is verboden en er 
kan gecontroleerd worden!)

Deze regels zullen, voor de eigen en veiligheid aller, streng gehandhaaft worden, 
nalatigheid (ook van een eventuele begeleider) leidt tot uitsluiting van verdere deelname 


