Onderwerp: wijziging evenementenplanning VDH africhtingsevenementen 2020
Beste mensen,
Zoals het er nu uitziet toch een NIAK-NIBK- Interland en Universalsieger in 2020! Dankzij
de versoepeling van de maatregelingen van onze regering ziet het HB en de CSA zeker
mogelijkheden om het NIAK en NIBK 2020 te houden. Het NIAK zal tevens de
selectiewedstrijd zijn voor de deelnemers die zich opgeven voor de Universalsieger van
november 2020.
De hieronder aangegeven ABC wedstrijden en het NIAK tellen mee voor de selectie voor
de Interland tegen en in België die dit jaar op 15 november in een stadion wordt
gehouden. Zo gaan we toch nog een mooi einde van een bewogen 2020 tegemoet. We
willen dan ook zeker de kringgroep-besturen bedanken voor het meedenken betreft het
aanpassen van de agenda.
Het NIAK-NIBK 2020 wordt georganiseerd door Kringgroep Apeldoorn en deze worden
gehouden op 17 en 18 oktober 2020 in het CSV stadion te Apeldoorn.
Degene die zich willen kwalificeren voor het NIAK 2020 zijn verplicht één van de
volgende ABC wedstrijden te draaien, als vervanging voor het PAK. Dat wil zeggen: een
tweede ABC wedstrijd is niet verplicht. Wel moet op een van onderstaande wedstrijden
een minimum 250 punten met een Uitmuntend voor DZB zijn behaald.
ABC wedstrijd krg. IJsselmuiden 05-09-2020
ABC wedstrijd krg. Oldebroek
19-09-2020
Abc wedstrijd krg. Schijndel e.o. 04-10-2020
Voor de deelnemers die zich opgeven voor de Universalsieger, maar tevens ook willen
meedoen voor een kwalificatie voor het NIAK en de Interland, zullen zij ook een
vervangende ABC wedstrijd voor het PAK moeten draaien onder dezelfde voorwaarden.
De deelnemers voor de Universalsieger moeten in de periode vanaf juli 2019 tot 17
oktober 2020 voor het exterieur de kwalificatie ZG hebben behaald op een Nederlandse
clubmach.
De deelnemers die zich opgeven voor IGP 1 of IGP 2 moeten in het bezit zijn van het
certificaat waarvoor ze inschrijven met tenminste 270 punten en een uitmuntend voor
DZB.
Alle ABC wedstrijden na 30 augustus 2020 kunnen worden gebruikt voor selectie NIAK
2021 uiteraard onder de voorwaarden die hiervoor gelden.
Met vriendelijke sportgroet,
Portefeuillehouder Sport-Africhting
Jo van Schijndel

