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Uitnodiging Drents Kampioenschap 2015 Klazienaveen 

  

Organisatie: Rapid Wheels Klazienaveen 
 

Wedstrijdlocatie: Leeuw 1 7891 TS Klazienaveen 
 

Aanvang wedstrijd: Zaterdag 9 mei 11:00 uur 
 

Training: Blok 1: 8:45 tot 9:45 uur (jongens / meisjes / cruisers t/m 12 jaar) 
Blok 2: 9:45 tot 10:45 uur (jongens / meisjes / cruisers 13 jaar en ouder) 
 

Inschrijven: Inschrijven is alleen mogelijk via het wedstrijdsecretariaat van de eigen 
vereniging. De voorinschrijving sluit op 2 mei 2015 om 23:59 uur 
 

Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 4,- per klasse. 
Het inschrijfgeld voor de promotieklasse bedraagt € 2,- per klasse. 
 

Aanmelden op 
wedstrijddag: 

Iedere club dient een clubvertegenwoordiger te hebben.  
De clubvertegenwoordiger meldt hun deelnemers aan tussen 8:30 en 9:30 uur. 
Latere aanmeldingen / wijzigingen worden niet meer verwerkt.  
De voorinschrijving-lijsten worden vóór 8:30 uur opgehangen waarbij verwacht 
wordt dat elke deelnemer en/of clubvertegenwoordiger deze lijsten zelf 
controleert. Indien er fouten op deze lijsten staan dan kan dit  vóór 9:30 uur 
gemeld worden door de clubvertegenwoordiger aan de jury. De 
clubvertegenwoordiger zorgt ervoor dat het inschrijfgeld wordt voldaan.  
Deelnemers die zich bij de voorinschrijving hebben opgegeven en niet mee 
doen moeten toch het inschrijfgeld betalen, dit geld niet voor de 
promotieklasse.  
Deelnemers die zich op de wedstrijddag zelf nog aanmelden betalen dubbel 
inschrijfgeld. 
 

Wedstrijd: De wedstrijd wordt verreden volgens het NFF reglement, waarbij de leeftijd op 
9 mei 2015 bepalend is voor de klasse indeling. 
Er wordt gestart met maximaal 8 rijders per race. 
 

Prijsuitreiking: Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd. 
 

Training vooraf: Vrijdag 1 mei 19:00 tot 20:30 uur 
Kosten € 3,- p.p. bij betaling via webshop: www.rapidwheelsbmx.nl/clubtraining 
Kosten € 5,- p.p. bij betaling in de kantine op de avond zelf. 
 

Tenten Tenten zijn alleen toegestaan op de aangewezen plaatsen 
 

Routebeschrijving: Vanaf afrit 6 A37 wordt crossbaan d.m.v. wegbewijzering aangegeven. 
 

Contactpersoon: Jeroen de Geus info@rapidwheels.nl  
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