


        FCC DE SPARTANEN
Organiseert:         HET GRONINGS KAMPIOENSCHAP 2012

Datum:                            Zaterdag  22 september 2012 

Wedstrijdlocatie:           Sportpark Zevenhuizen (gn), zie kaart www.fccdespartanen.nl 

Trainingstijden:              BLOK 1 : Jongens t/m 12 jaar en meisjes t/m 11 jaar trainen van 
8.45 tot 9.45 uur. 
BLOK 2 : Jongens vanaf 13 jaar, meisjes vanaf 12 jaar en 
de cruisers trainen van 9.45 tot 10.45 uur.

                             Tijdens de trainingen zal er gecontroleerd worden of iedereen in de juiste 
leeftijdsgroep traint, de rijders van groep 2 krijgen een sticker op de 
achterzijde van het stuurbordnummer. Zijnummerbordjes zijn verplicht.

Aanvang wedstrijd: 11.00 uur.

Reglement: De wedstrijd wordt verreden volgens het NFF wedstrijdreglement. 
Er wordt met 6 rijders tegelijk gestart.

Inschrijven: Inschrijven is alleen mogelijk via het wedstrijdsecretariaat van de eigen 
vereniging. De voorinschrijving sluit op 15 september 2012 om 23.59 uur.

Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 4,00 per klasse, plus € 1,00 
toeslag voor de fotofinish.  Het inschrijfgeld voor de promotieklasse bedraagt 
€ 2,00 plus € 1,00 voor de fotofinish.

Aanmelden: De clubvertegenwoordiger moet zijn/haar rijd(st)ers aanmelden tussen 8.30 
en 9.30 uur. Latere aanmeldingen/wijzigingen worden niet meer verwerkt. 
De voorinschrijvingslijsten worden voor 8.30 uur opgehangen, elke rijd(st)er 
en 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 promotie-
klasse. Rijd(st)ers die zich op de wedstrijddag zelf aanmelden betalen dubbel 
inschrijfgeld.

Prijsuitreiking: Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd.

Contactpersoon : Nellie Popma          06-57 34 95 46  

http://www.fcc-ammersoyen.nl/


Parkeren: Volg borden en aanwijzingen parkeerwachters.

Vrije trainingsavond: Woensdag  19 september 2012 van 18.15 tot 20.30 uur.  
Kosten € 2.50 per rijder.  

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GEZELLIG EN SPORTIEF GRONINGS KAMPIOENSCHAP TOE.

HET BESTUUR.                                                                                                                                                         


