
Uitnodiging 
 
Wedstrijd:  Het …NK…. Fietscross 2013 
   Zaterdag 18 mei en Maandag 20 Mei 
 
Wedstrijdlocatie: Sportpark Westbroek Haarsweg/Sportlaan Ommen 
 
Organisatie:  Debissinghcrossers Ommen 
 
Trainingen:  Zaterdag 18 mei 

Rijders van 9 jaar en jonger, cruisers en promotieklasse 

van 08.30 – 10.15 uur 

Zondag 19 mei 

van 11.00 – 13.00 uur Rijders van 10 jaar en ouder 

Maandag 20 mei 

Rijders van 10 jaar en ouder. 

van 08.30 – 10.15 uur. 
 
Aanvang wedstrijd: 11.00 uur 
 
Parc ferme:  Wij hebben wel een overdekt parc ferme 
 
Parkeren  Parkeren kan uitsluitend VOOR de toegangshekken van het sportpark 
 
Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 5,00 per klasse, plus €1,00 

toeslag voor de fotofinish. 
                                   Het inschrijfgeld voor de promotieklasse bedraagt € 2,00, plus €1,00 toeslag voor 

de fotofinish. 
 
Clubvertegenwoordiger: Iedere club dient een clubvertegenwoordiger te hebben. 
 De clubvertegenwoordiger meldt zijn/haar rijders/sters aan tussen 
 8.30 uur en 9.30 uur. 
 Latere aanmeldingen/wijzigingen worden niet meer verwerkt. 
 De voorinschrijving lijsten worden voor 8.30 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. 
 
Reglement: De wedstrijd wordt verreden volgens het NFF wedstrijdreglement 

  
 Prijsuitreiking Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd. 
 
Routebeschrijving:   google sportpark Westbroek Ommen 
 
Diversen:   mogen er wel  tenten geplaatst worden in overleg op de aangegeven plek 
 
Contactpersoon met tel.nr: Bert van der Linde 0523-676489 

Trainen voor het NK is mogelijk  tijdens de reguliere trainingen a € 2,50 per keer 

 
 
 



 
 

 

Extra mededeling 
 

Er zijn een paar vragen gekomen bij onze vereniging over het verbieden van honden op het sportpark. 

Dit is een gemeentelijke verordening! 

Deze staat dan ook aangekondigd aan het begin van het sportpark. 

 

Ook zijn er recent scherpere regels van toepassing wat betreft het parkeren. 

Vriendelijk verzoek aan de clubs om de aanwijzingen van de parkeerwachters op te volgen. 

 

Groeten Frits Jaspers 

FCC de Bissinghcrossers 
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