
  Fietscrossvereniging 
Het Twentse Ros 

 
 
                 
Uitnodiging voor het Overijssels Kampioenschap 
Fietscross op 3 mei 2014 
 

 

Zoals wellicht reeds bekend is, organiseert Fietscrossvereniging “Het Twentse Ros” 
te Hengelo het Overijssels Kampioenschap 2014 
Wij nodigen u hierbij uit voor deze wedstrijd en hopen u in grote getale te mogen 
begroeten op 3 mei 2014. 
Op deze formulieren treft u informatie aan over dit kampioenschap. 
Mocht een en ander niet duidelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met  
Ingrid Krabbe (tel. 06-50530369). 
Wij verzoeken u vriendelijk deze informatie te verspreiden onder de leden. 
 

Inschrijven 
Inschrijven is alleen mogelijk via de wedstrijdsecretariaten van de clubs  
(d.m.v. digitale inschrijflijst welke door de NFF zal worden gemaild). 
Uiterste inschrijfdatum: 26 april 2014. 
 
Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 4,00 per klasse plus € 1,00 toeslag 
voor de fotofinish.  
Bij eventuele afmelding na 26 april is men toch het inschrijfgeld verschuldigd. 
Het inschrijfgeld voor de promotieklasse bedraagt  € 2,00 plus € 1,00 toeslag voor de 
fotofinish. 
 
Het is officieel mogelijk om op de wedstrijddag nog rijd(st)ers in te schrijven. Dit dient 
echter beperkt te blijven tot uitzonderingen en overmachtsituaties. Om deze reden 
wordt dan ook het inschrijfgeld voor deze rijd(st)ers met een boete van 100% 
verhoogd. (zie Wedstrijdreglement NFF, artikel 6.b) 
De laatste aan- en/of afmeldingen kunnen alleen door de clubvertegenwoordiger op 
de wedstrijddag van 8.30 tot 9.30 uur plaatsvinden. Na 9.30 uur worden er geen 
inschrijflijsten meer gewijzigd! 
 
De voorinschrijvingslijsten 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 nationale juryteam. 

 
Indeling klassen 
De wedstrijden worden verreden volgens het NFF reglement, waarbij de leeftijd op  
3 mei 2014 bepalend is voor de klasse indeling. 



Aanmelden rijders en betalen inschrijfgeld 
De clubvertegenwoordiger moet op de wedstrijddag voor 9.30 uur zijn rijders 
aanmelden en het inschrijfgeld betalen. 
 
 

Dagindeling 3 mei 2014 
 
  tot 9.30 uur  Aanmelden rijders en afdragen inschrijfgeld door de 
                 clubvertegenwoordiger 
  8.45 -   9.45 uur Training blok 1: jongens, meisjes en cruisers t/m 12 jaar             
  9.45 - 10.45 uur Training blok 2: jongens, meisjes en cruisers 13 jaar en ouder   
  11.00 uur  Aanvang wedstrijd 
   Prijsuitreiking: z.s.m. na afloop van de wedstrijd 
 

 
 

Routebeschrijving 
De meest eenvoudige manier om bij “Het Twentse Ros” te komen is als volgt: 
Neem de autobaan A1 en houdt richting Oldenzaal aan.  
Neem de afslag HENGELO-NOORD (afslag 31). Sla linksaf bij de stoplichten.  
Bij de 2e stoplichten rechtsaf en direct weer rechts (Saturnusstraat).  
Aan het eind van deze straat is de parkeergelegenheid. 
Er worden wegbewijzeringborden geplaatst met “FIETSCROSS”. 
 
Baanadres: Landmansweg 171, 7557 ZA  Hengelo 
 
Telefoonnummer clubgebouw: 074-2439342 
 
Website: www.fcvhettwentseros.nl 
 

 
Tot slot 
 
Tenten mogen alleen worden geplaatst tegen de hekken.  
(dus niet direct langs de baan). 
 
Foto’s op de baan kunnen gemaakt worden in overleg met de trackmanagers. 
 
Tijdens de wedstrijddag zijn er verkoopstands voor fietscross spullen en er is een 
fietsenmaker aanwezig. 
 
Wij wensen u een prettige en sportieve fietscrossdag toe! 
 
Entree voor publiek is gratis !! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wedstrijdcommissie F.C.V. Het Twentse Ros   


