Organiseert

:

MIDDEN NEDERLAND KAMPIOENSCHAP 2015
Wedstrijddatum

: Zaterdag 28 Maart 2015

Wedstrijdlocatie

: Sportpark “De Wiltsangh”
Sportlaan 6, 8072 CA Nunspeet
Volg bmx borden vanaf afrit A28, Nunspeet/Epe;

Trainingen

: 08.45 tot 09.45 uur
Blok 1: jongens, meisjes en cruisers tot en met 12 jaar;
: 09.45 uur tot 10.45 uur.
Blok 2: jongens, meisjes en cruisers vanaf 13 jaar;
NFF sticker Blok 2:
Tijdens de trainingen zal er gecontroleerd worden of iedereen in de
juiste leeftijdsgroep traint, de rijders van blok 2 dienen een sticker
op de achterzijde van het stuurnummerbord te hebben.
Is te verkrijgen bij eigen wedstrijdsecretaris of bij de jury voorafgaand
aan de training.
Zijnummerbordjes zijn verplicht.

Aanvang wedstrijd

: 11.00 uur

Reglement

: De wedstrijd wordt verreden volgens het NFF wedstrijdreglement.
Er wordt met 8 rijders tegelijk gestart.

Inschrijven

: Inschrijven is alleen mogelijk via het wedstrijdsecretariaat van de
eigen vereniging.
De voorinschrijving sluit op 21 maart om 23.59 uur.

Inschrijfgeld

: Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 4,00 per klasse.
Het inschrijfgeld voor de promotieklasse bedraagt € 2,00.

Aan-/afmelden

: De clubvertegenwoordiger dient ervoor te zorgen dat zijn/haar rijd(st)ers
op de wedstrijddag tussen 08.30 uur en 09.30 uur zijn aan-/afgemeld!
Latere aanmeldingen/wijzigingen worden niet meer verwerkt!

Betaling
Contant

: De clubvertegenwoordiger zorgt ervoor dat het inschrijfgeld contant wordt
voldaan.
: Wil een club het totale inschrijfgeld van te voren via bank overmaken dan kan het
overgemaakt worden naar IBAN/Bankrekeningnummer:
NL14 RABO 038.75.50.305 t.n.v. FCC “de Volharding”, o.v.v. Inschrijfgeld
Midden Nederland Kampioenschap, club naam en aantal inschrijvingen.
S.v.p. bij betaling per bank even melding doorgeven via mailadres:
fccdevolharding@gmail.com.

Per Bank

Rijd(st)ers die zich op de wedstrijddag zelf nog aanmelden betalen dubbel
inschrijfgeld per klasse. Dit geldt niet voor de promotieklasse.
Parc ferme

: Er is een gesloten parc ferme.

Prijsuitreiking

: Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd.
Opstellen in het parc ferme per leeftijdsklasse / in eigen finale race nr..
Bekers zullen daar worden uitgereikt.
Alle finalisten zullen met beker via de startheuvel naar beneden, naar het podium
lopen, waar ook trui en bloemen voor kampioen(en) op het podium worden
uitgereikt. Mogelijkheid tot fotograferen achter het hek, s.v.p. NIET op de baan!

Parkeren

: Volg borden en aanwijzingen parkeerwachters voor parkeerplaatsen
bij de fietscross baan of in het weiland naast de baan.
Parkeren bij parkeerplaats voetbalbalvereniging Nunspeet is NIET toegestaan.

Diversen

: Er mogen tenten worden geplaatst achter de aangegeven lijnen.

Vrije Training

: Op donderdag 19 maart a.s. bieden wij de mogelijkheid tot deelname aan
een vrije training van 18.30 uur tot 20.00 uur. Aanmelding is bij de ingang en
per rijder zal een vergoeding worden gevraagd van € 2,50.
Voor eigen clubrijders is deze training gratis.

Contactpersoon

: Henk Vis, tel.nr. 06 – 53804343
en via e-mail: fccdevolharding@gmail.com

We heten u en jullie van harte welkom bij FCC De Volharding in Nunspeet
en wensen alle rijd(st)ers een succesvol en sportief
Midden Nederland Kampioenschap 2015

