Aan de NFF-verenigingen,
Bij deze nodigen wij u en uw rijders uit om deel te nemen aan het:
Kampioenschap van "Bartje".
Wedstrijddatum : Zaterdag 28 Oktober 2017
Wedstrijdlocatie : Kortbossen 5, 9405BM Assen
Trainingen :
Blok 1: jongens, meisjes en cruisers tot en met 12 jaar trainen van 8.45 uur tot 9.45 uur.
Blok 2: jongens, meisjes en cruisers van 13 jaar en ouder trainen van 9.45 uur tot 10.45 uur
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. Deze is
te verkrijgen bij de eigen clubvertegenwoordiger.
Zij nummerbordjes zijn verplicht.
Vrije training :
Op Donderdag 26 Oktober a.s. bieden wij de mogelijkheid tot deelname aan een vrije training van
19.00 uur tot 21;00 uur.
Aanvang wedstrijd : Zaterdag 28 Oktober 2017 om 11.00 uur.
Reglement :
Deze 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 Oktober om 23.59 uur.
Inschrijfgeld :
Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 5,00 per klasse. Het inschrijfgeld voor de
promotieklasse bedraagt € 1,00. Aan-/afmelden.
De clubvertegenwoordiger dient ervoor te zorgen dat zijn/haar rijders op de wedstrijddag tussen
8.30 uur en 9.30 uur zijn aan- /afgemeld! Latere aanmeldingen/wijzigingen worden niet meer
verwerkt!
De voorinschrijving lijsten worden voor 8.00 uur opgehangen, elke rijder en/of
clubvertegenwoordiger dient deze lijsten zelf te controleren. Indien er fouten op deze lijsten staan
kan dit voor 9.30 uur gemeld worden door de clubvertegenwoordiger aan het nationaal juryteam. De
clubvertegenwoordiger zorgt ervoor dat het inschrijfgeld wordt voldaan. Rijd(st)ers die zich bij de
voorinschrijving hebben opgegeven en niet mee doen moeten toch het inschrijfgeld betalen. Dit
geldt niet voor de promotieklasse. Rijd(st)ers die zich op de wedstrijddag zelf nog aanmelden
betalen dubbel inschrijfgeld.
Betaling :
De clubvertegenwoordiger zorgt ervoor dat het inschrijfgeld contant wordt voldaan op de
aanmelddag.

Prijsuitreiking :
Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd
Parkeren :
Volg de aanwijzingen van de parkeerregelaars. Parkeren uitsluitend op de aangewezen plekken.
Tenten :
Er mogen tenten worden geplaatst langs de baan.
Contact :
voorzitterfcunitas@gmail.com
We heten u en jullie van harte welkom bij FC-Unitas in Assen en wensen alle rijd(st)ers een
succesvol en sportief Drents Kampioenschap 2016

