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Beste deelnemers,
Jullie hebben ingeschreven voor de vierde editie van de Blue Bear Adventure Race in
Berlicum! Bij deze enkele belangrijke zaken die we graag alvast met jullie willen delen. Alle
onderstaande info is ook op de website te vinden, onder kopje Race Info, dus bekijk die ook goed!
Alle andere benodigde info krijg je te horen tijdens de briefing.
Puntentelling:
Onderstaande puntentelling wordt gehanteerd:
 CP (Checkpoint) = 1 punt (tenzij nadrukkelijk anders vermeld op knipkaart en kaart)
 ST (Special Task) = per ST verschillend
Tijdens de race moet je per etappe minimaal één CP behalen om mee te doen voor het
eindklassement. Hiermee krijg je dus meer vrijheid om de race naar eigen wens in te delen. Het niet
voldoen aan deze regel resulteert in 10 punten aftrek per etappe.
Er zijn ook dit jaar weer diverse special tasks (ST) onderweg. Hier kunnen ook punten verdiend
worden, het aantal hiervan staat op de betreffende knipkaart vermeld. Houd er rekening mee dat
een ST je gemiddeld 1 punt per 3 minuten kan opleveren. Special tasks zijn niet verplicht.
Ook maken we gebruik van een finish-deadline.
Elke 3 minuten na 9 uur racen (finish-deadline) is 1 punt aftrek van het totaal aantal behaalde
punten.
Als voorbeeld:
Een team finisht in een tijd van 09:13:54 en heeft gedurende de race 65 punten verdiend.
Door de overschrijding van 13:54 krijgt dit team 5 punten aftrek dus het team houdt 60
punten over.
De winnaar van de Blue Bear Adventure Race is het team dat de meeste punten heeft behaald in de
snelste tijd.
Bij hetzelfde aantal punten in exact dezelfde tijd geldt:
•
Het team met de meeste ST-punten wint!
Bij de DARS-catagorie (28 teams) is een apart klassement voor MIX en HEREN.
Bij de Recreanten (14 teams) is er dit jaar ook een apart klassement voor MIX en HEREN.
Deelnemers aan de DARS verdienen punten voor het klassement. Wil je met je team in seizoen 2018
deelnemen aan de DARS, schrijf je dan tijdig in via de website van Dutch Adventure Race Series.
Race kleding
Omdat onze race in een winterse periode van het jaar valt kán het bijzonder koud zijn. Uiteraard is
het van groot belang om hier wat betreft kleding en voeding goed op in te spelen. Omdat er ook een
kano-onderdeel in de race zit en je daar bij nat zou kunnen worden, is het raadzaam om dit in je
achterhoofd te houden bij je kledingkeuze. Zorg evt. ZELF voor een extra
raceshirt/trui/thermoshirt/jasje.
Start- en finish-locatie
Dit jaar is de start op een andere locatie dan de finish. De finish zal op de gebruikelijke locatie zijn,
oftewel bij Sporthal De Run waar ’s ochtends ook de briefing is. De start zal op een locatie zijn die bij
het aanmelden ’s ochtends bekend zal worden. Hier moeten alle deelnemers na de briefing op de
fiets naar toe.

BLUE BEAR ADVENTURE RACE 2019 – Nieuwsbrief 1 – Recreatief - 20190104

Race-schema
Bij het melden ’s ochtends ontvangt ieder team een kunststof kaartje met het race-schema en de
richttijden. Om iedereen toch alvast een klein voorproefje te geven staat hieronder een deel van het
raceschema weergegeven. De verschillende sportdisciplines blijven nog even geheim en staan
daarom als “???” weergegeven. Mochten er op voorhand vragen over het race-schema zijn, laat het
dan weten!

Verplichte materialen
Op de website staat een overzicht met de verplichte en aanbevolen materialen. Houd er rekening
mee dat dit jaar ook een spanbandje / sjorbandje / snelbinder verplicht is om de gehele race bij te
hebben.
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Tijdsindeling:
- Vanaf 07.15u kunnen teams zich melden. Je ontvangt dan de racetas met essentiële
dingen/info voor de race! Er zijn 2 kleedkamers beschikbaar om eventueel nog om te kleden.
- Tussen 07.30u en 08.15u dienen de mountainbikes, voorzien van door organisatie verstrekt
startnummer, gestald te worden op de hiervoor aangewezen plaats.
- Om exact 08.15u start de briefing.
- Tussen 08.35u en 08.45u vertrek per fiets vanaf sporthal De Run naar de startlocatie van de
proloog. (+/- 10 à 15min fietsen) Meer info hierover zit in de racetas.
- Om exact 09.10u start van de proloog van de Blue Bear Adventure Race Recreanten
- Einde race / finish voor Recreanten is om exact 18.10u bij sporthal de Run.
- Tussen 18.00u en 19.00u zijn er twee kleedkamers beschikbaar waar de deelnemers kunnen
douchen.
- Plusminus 18.45u start van de pasta-party.
- Plusminus 19.30u prijsuitreiking

Veel succes met de voorbereidingen!!
Organisatie Blue Bear Adventure Race Berlicum
Stephan Meulenbroek
Bart de Laat
Teun de Laat
www.bluebearberlicum.nl

