Wedstrijdinformatie nieuwe leden FCC Putten 2013
Wedstrijden worden ruim voor de desbetreffende datum aangegeven in de hal van de kantine en op de
site.
Opgeven doe je door een kruisje te zetten bij je naam en een opgavebon in te vullen, deze lever je in bij
Saskia vd Berg of bij de bar, Graag direct betalen. (€5 voor nationale wedstrijd).
Geef je op voor de sluitingsdatum die op de uitnodiging staat, anders kun je niet meer mee doen.
Regio
Het juiste adres vind je op de website van de organiserende vereniging.
Meld je voor 9 uur aan bij de clubvertegenwoordiger Saskia vd Berg 06-42277735 of Manuela ten Brink
06-57949988 Als je te laat bent of niet kan komen meld je dan ook per telefoon of SMS. Zij moeten
deelnemende rijders aanmelden bij de jury. Als je onaangekondigd na dit tijdstip op de wedstrijd komt
kun je helaas niet meer mee doen.
Tot 10 uur is er de mogelijkheid om te trainen en de baan te ontdekken.
Voor aanvang van de wedstrijd worden door de jury startlijsten opgehangen. Je kunt dan zien in welke rit
je moet rijden. Je rijd 4 manches tegen verschillende tegenstanders van je eigen leeftijdscategorie.
Zorg dat je zo’n 10 ritten voor je aan de beurt bent naar het Parc-fermé gaat om je op te stellen.
Na de manches rijd iedereen een finale. Degenen met de minste punten starten het eerst, de nummer 1
gaat door naar de volgende finale.
Bij de regiowedstrijd verdien je punten en wordt na 7 wedstrijden het klassement opgemaakt. Door alle 7
te rijden verdien je 10 bonuspunten. De slechtste wedstrijd telt niet mee. Je moet minimaal 5x mee doen
om voor een prijs in aanmerking te komen.
Nationale wedstrijden.
Er worden minimaal 8 provinciale kampioenschappen gehouden. 4 voor en 4 na het NK met Pinksteren.
Om met het NK mee te mogen doen moet je minimaal aan 4 nationale wedstrijden hebben
deelgenomen.
De training van deze meestal drukkere wedstrijden wordt in blokken verreden.
Van 8.45 – 9.45 jongens t/m 12 jaar en meisjes t/m 13 jaar.
Van 9.45 – 10.45 jongens en meisjes die ouder zijn en alle cruiserklassen.
De wedstrijd begint om 11.00 uur
De clubvertegenwoordiger moet hier voor 9.30 de rijders hebben aangemeld. Ook hier geld laat op tijd
weten dat je er bent, anders kom je niet op de startlijsten en is deelname uitgesloten.
Jongens en meisjes van 15 jaar en ouder kunnen meedoen met de promotieklasse. Dit is een competitie
over alle nationale wedstrijden. Als je 2 wedstrijden hebt gemist mag je hier net meer mee doen.
Het NCK (Nederlands club kampioenschap) wordt ook in 2013 weer gecombineerd georganiseerd.
Zowel rijders van NFF als KNWU verenigingen mogen deelnemen.
Algemene regels.
- Alle leden van FCC Putten rijden wedstrijden in het clubtenue.
- Een zijnummerbord is verplicht.
- Clickpedalen zijn niet toegestaan bij rijders tot en met 12 jaar. Dispensatie wordt verleend als je
als 12 jarige ingedeeld wordt bij 13 jarigen. (samenvoegen van leeftijden kan bij te weinig
deelname).
- Vanaf de ¼ finale wordt startpositie gekozen op volgorde van het aantal punten. Graag op
volgorde van de startlijst in het Parc-fermé gaan staan zodat dit op de startheuvel geen
vertraging veroorzaakt.
- Als er te weinig deelnemers zijn worden maximaal 2 leeftijdsklassen samengevoegd.
- Kinderen mogen op de startheuvel niet geholpen worden door ouders/verzorgers.
- Ben je met trainingen van nationale wedstrijden ingedeeld in blok 2 dan moet je een NFF 2013
sticker op de achterzijde van je nummerbord dragen. Je krijgt deze sticker bij de eerste wedstrijd
en anders via je clubvertegenwoordiger

