GELDERS KAMPIOENSCHAP
FIETSCROSS 2018
“FCV GELDERMALSEN”

Hierbij nodigen w ij u en uw leden uit voor het Gelders K am pioenschap 2018 onder
auspiciën van de NFF.
Dit kam pioenschap zal gehouden w orden op zaterdag 21 april a.s. op onze fietscrossbaan
van FCV Gelderm alsen aan de M eersteeg 4F, te Gelderm alsen.
I NSCHRI JVEN:
I nschrijven kan uitsluitend digitaal via het w edstrijdsecretariaat van de NFF. De
voorinschrijving sluit op zaterdag 14 april a.s. om 23.59.
I nschrijven op de dag zelf kan w el, m aar alleen tegen dubbel tarief.
I NDELI NG K LASSEN:
De w edstrijden w orden verreden volgens het NFF reglem ent, w aarbij de leeftijd van
21 april 2018 bepalend is voor de klasse indeling.
Bij onvoldoende deelnam e in een bepaalde klasse kunnen (conform het reglem ent)
leeftijden w orden sam engevoegd.
AANM ELDEN R I JDERS EN BETALEN I NSCHRI JFGELD:
De clubvertegenw oordiger controleert, voordat hij zijn rijders aanm eldt, de inschrijflijst
op het bord achter de k antine.
De clubvertegenw oordiger m oet op de w edstrijddag vóór 09.30 uur zijn rijders
aanm elden en het inschrijfgeld betalen. Dit vindt plaats in de kantine.
Het inschrijfgeld bedraagt per klasse € 5.00 en € 1.00 voor de prom otieklasse.
DAGI NDELI NG:
08.45 uur – 09.45 uur trainen blok 1 jongens en m eisjes tot en m et 13 jaar
09.45 uur – 10.45 uur trainen blok 2 jongens 13 en m eisjes en ouder.
11.00 uur - AANVANG W EDSTR I JD
P rijsuitreiking zal plaatsvinden zo spoedig m ogelijk na de w edstrijd.
W ij w ensen iedereen een gezellige en sportieve w edstrijddag toe.
M ocht u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen hebben dan k unt u contact m et
ons opnem en via telefoonnum m er 06-42541315. Uw vraag m ailen is ook m ogelijk via
fcvgelderm alsen@gm ail.com
M et vriendelijke groet,
Het bestuur van FCV Gelderm alsen.

GELDERS KAMPIOENSCHAP
FIETSCROSS 2010
“FCV GELDERMALSEN”

ROUTEBESCHRI JVI NG:
A15 – afslag Gelderm alsen-Est-Opijnen (afrit 30 ) Bovenaan de afrit gaat u richting
Gelderm alsen (Randw eg N327). Op de tw eede rotonde neem t u de 3 de afslag
(P rovincialew eg) . Op de eerste rotonde neem t u de derde afslag (R ijksstraatw eg). Hierna
de eerste w eg links (M eersteeg.) Na ± 500 m tr.links de crossbaan.
A2 – afslag Gelderm alsen-Leerdam (afrit 15), Bovenaan de afrit gaat u richting
Gelderm alsen-Deil (P rovincialew eg N327). Op de vierde rotonde neem t u de 1 ste afslag
(Rijksstraatw eg). Hierna de eerste w eg links (M eersteeg.) Na ± 500 m tr. links de
crossbaan.
K ijk op w w w .vananaarbeter.nl voor eventuele w egw erkzaam heden.
Let op: Typ in u navigatiesysteem de postcode in 4191 NK .

