Uitnodiging
Inleiding:

Provinciaals Kampioenschap 13 April 2019
Op zaterdag 13 april vindt het eerste Provinciale Kampioenschap van
2019 plaats. Het Overijssels kampioenschap wordt gehouden op de
baan van FCV Het Twentse Ros in Hengelo

Wedstrijd:

Het Overijssels Kampioenschap BMX 2019

Wedstrijdlocatie:

Verlengde Polluxweg 20

Organisatie:

FCV Het Twentse Ros in Hengelo

Trainingen:

Blok 1; jongens én meisjes en cruisers tot en met 12 jaar
trainen van 8.45 uur tot 9.45 uur
Blok 2; jongens, meisjes en cruisers vanaf 13 jaar
trainen van 9.45 uur tot 10.45 uur
Tijdens de trainingen zal er gecontroleerd worden of iedereen in de
juiste leeftijdsgroep traint.

Aanvang wedstrijd:

11.00 uur

Parc ferme:

Wij hebben een gesloten parc ferme

Inschrijven:

Inschrijven is alleen mogelijk via het wedstrijdsecretariaat van de
eigen vereniging.
De voorinschrijving sluit 6 april om 23:59 uur.

Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 5,00 per klasse.
Het inschrijfgeld voor de promotieklasse bedraagt € 1,00.

Clubvertegenwoordiger:

Iedere club dient een clubvertegenwoordiger te hebben.
De clubvertegenwoordiger meldt de rijders/sters aan tussen
8.30 en 9.30 uur.
Latere aanmeldingen/wijzigingen worden niet meer verwerkt.
De voorinschrijving lijsten worden om 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. Rijders/sters die zich bij de voorinschrijving hebben
opgegeven en niet mee doen moeten toch het inschrijfgeld betalen.
Dit geldt niet voor de promotieklasse.
Rijders/sters die zich op de wedstrijddag zelf nog aanmelden betalen
dubbel inschrijfgeld.

Reglement:

De wedstrijd wordt verreden volgens het NFF wedstrijdreglement.

Prijsuitreiking:

Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd.

Routebeschrijving:

Neem op de A1 afslag 31 Hengelo-Noord
Sla linksaf (Oldenzaalsestraat) richting Hengelo
Sla na 1,2 km (2e verkeerslicht) rechtsaf richting Castorweg
Sla na 40m (in de bocht) rechtsaf (Saturnusstraat)
Bij T-splitsing linksaf (Landmansweg)
Na ca 320m is de Verlengde Polluxweg aan uw rechterhand.
Volg hier de instructies van de parkeerwachters op.
Let op er wordt in fases aan de A1/A35 gewerkt. Kijk tijdig wat dit voor
u betekent op bijv. VanAnaarBeter.nl

Diversen:

Tenten plaatsen volgens de aanwijzingen op de borden op het terrein

Contactpersoon

Yoeri Tilanus 06-52150463
Simone Tilanus 06-22469303

