BLUE BEAR ADVENTURE RACE 2020 – Nieuwsbrief 1 – RECR – 31/01/2020
Beste deelnemers,
Jullie hebben je ingeschreven voor de vijfde editie van de Blue Bear Adventure Race in
Berlicum, wat dit jaar tevens het Nederlands Kampioenschap Adventure Racen is! 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
 ST (Special Task) = 1 punt
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. Per goed uitgevoerde Special task
ontvang je 1 punt. Special tasks zijn niet verplicht. Over het algemeen zijn ST’s een manier om relatief
snel punten te verdienen.
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 (optelling van CPpunten en ST-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 zowel de DARS-catagorie als Recreanten-categorie is een apart klassement voor MIX en HEREN.
Race kleding en droogpakketje
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.
We bieden dit jaar wel weer de mogelijkheid om ’s ochtends bij het aanmelden één extra
kledingpakketje per team in te leveren. Zorg dat dit in een goed afgesloten vuilniszak zit en er een
duidelijk label met teamnummer+teamnaam aanhangt. Dit kledingpakketje zal klaarleggen direct na
de kano-etappe.
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Start- en finish-locatie
Dit jaar is de start zoals vanouds op het Dorpsveld, het grote grasveld dat vlakbij Sporthal de Run is
gelegen. De fietsen kunnen ’s ochtends na het melden geplaatst worden in het Parc Fermé, dat dit
jaar ook op het Dorpsveld gelegen is. Houd er rekening mee dat je ’s middags als je gaat finishen
eerst de fietsen inlevert bij het Parc Fermé en daarna te voet finisht bij de ingang van Sporthal de
Run.
Race-schema
Voor jullie als recreanten kun je dit jaar ook vanaf één wisselpunt zelf kiezen of je eerst gaat lopen of
eerst gaat steppen. Wij denken hiermee een betere verspreiding van het deelnemersveld te krijgen.
We zullen minimaal twee weken vóór de race het race-schema bekend maken en dat geeft jullie de
tijd om alvast aan het concept te wennen en te checken of de volgorde van de race duidelijk is.
Verplichte en aanbevolen materialen
Op de website staat een overzicht met de verplichte en aanbevolen materialen. Zorg er alvast voor
dat je alle spullen op orde hebt. We adviseren dit jaar om minimaal één A3 kaarthoes per team bij te
hebben of anders minimaal twee stuks A4 kaarthoezen. Je zal dit jaar een aantal etappes met een
landkaart op A2-formaat moeten racen welke je dubbelgevouwen in een A3 kaarthoes continu
volledig kan bekijken. Als je met twee A4 kaarthoezen racet kun je eventueel overwegen de A2 kaart
doormidden te knippen om zo verspreid over twee A4 kaarthoezen alsnog de volledige kaarten
continu kan bekijken.
Test met live location sharing
We willen dit jaar graag een test doen met het bijhouden van de live locatie van de deelnemende
teams. We denken hiervoor een erg laagdrempelige manier gevonden te hebben, voor zowel
deelnemer als organisatie. Om jullie live locatie te delen met ons tijdens het evenement hoef je
slechts een paar stappen op je smartphone te doorlopen. Het kost je nog geen twee minuten! Het
enige dat je nodig hebt is een Gmail-account en Google Maps App op je smartphone. Omdat het een
test betreft kunnen we het niet verplichten maar we zouden het wel erg waarderen als jullie mee
doen. De instructie voor het instellen zullen we delen in de volgende nieuwsbrief. Zouden jullie via
deze link aub wel alvast kenbaar willen maken of je mee wil doen aan de test ja of nee?
Tijdsindeling:
- Vanaf 07.15u kunnen teams zich melden. Denk eraan dat je een ID-bewijs, paspoort of
rijbewijs bij hebt waarmee je je Nederlandse identiteit kan tonen i.v.m. het Nederlands
Kampioenschap. Je ontvangt dan de racetas met essentiële dingen/info voor de race!
Er zijn ’s ochtends geen kleedkamers beschikbaar dus zorg dat je thuis al helemaal
omgekleed bent.
- Tussen 07.30u en 08.30u dienen de mountainbikes, voorzien van door organisatie verstrekt
startnummer, gestald te worden op de hiervoor aangewezen plaats.
- Om exact 08.30u start de briefing.
- Plusminus 08.45u vertrekken de wedstrijd-deelnemers richting de startlocatie. Jullie kunnen
dan nog wat aanvullende vragen stellen.
- Plusminus 08.55u verplaatsen vanaf sporthal De Run naar de startlocatie van de proloog. (+/100mtr vanaf de sporthal, details volgen tijdens briefing)
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-

Om exact 09.00u start van de proloog van de Blue Bear Adventure Race Wedstrijd
Om exact 09.10u start van de proloog van de Blue Bear Adventure Race Recreanten
Einde race / finish voor Wedstrijd is om exact 18.00u bij sporthal de Run.
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

