
 

 

 

 

 

SALLANDS KAMPIOENSCHAP 2015 

Wedstijdsdatum  : Zaterdag 17 Oktober 2015 

Wedstrijdlocatie  : Schansdijk 3 

     8263 AZ Kampen 

 

Trainingen  :  08.45 uur tot 09.45 uur 

      Blok 1 : Jongens, meisjes en cruisers tot en met 12 jaar. 

   : 09:45 uur tot 10.45 uur 

     Blok 2: Jongens, meisjes en cruisers vanaf 13 jaar. 

     NFF sticker Blok 2: 

     Tijdens de trainingen zal er gecontroleerd worden of iedereen in de juiste 

     Leeftijdsgroep traint. De rijders van blok 2 dienen een sticker op de   

     Achterzijde van het stuurbordnummer te hebben. Deze sticker is te 

     verkrijgen bij eigen wedstrijdsecretaris of bij de jury voorafgaand aan  

             de training. 

      Zijnummerbordjes zijn verplicht 

Aanvang wedstrijd  : 11.00 uur 

 



 

Reglement  : De wedstrijd wordt verreden volgens het NFF wedstrijdreglement. 

     Er wordt met 8 rijders tegelijk gestart. 

Inschrijven  : Inschrijven is alleen mogelijk via het wedstrijdsecretariaat van de  

     eigen vereniging. 

     De voorinschrijving sluit op 10 oktober om 23.59 uur 

Inschrijfgeld  : Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 4,00 per klasse. 

     Het inschrijfgeld voor de promotieklasse bedraagt € 1,00. 

Aan-/afmelden  : De clubvertegenwoordiger dient ervoor te zorgen dat zijn/haar rijd(st)ers 

         op de wedstrijddag tussen 08.30 uur en 09.30 uur zijn aan-/afgemeld!!!  

                                                       Latere aanmeldingen/wijzigingen worden niet meer verwerkt!! 

Betaling contant : De clubvertegenwoordiger zorgt ervoor dat het inschrijfgeld contant wordt voldaan. 

   Rijd(st)ers die zich op de wedstrijddag zelf nog aanmelden betalen dubbel inschrijfgeld 

    per klasse. Dit geldt niet voor de promotieklasse. 

Betaling per bank : NL05 SNSB 0910 0397 12 t.n.v. KWC Kampen onder vermelding van clubnaam 

Parc ferme : Er is een gesloten parc ferme. 

Prijsuitreiking : Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd 

   Opstellen in het parc ferme per leeftijdsklasse / in eigen finale racenummer. 

   Bekers zullen bij het parc ferme worden uitgereikt. 

Parkeren : Volg aanwijzingen parkeerwachters voor parkeerplaatsen bij de fietscross baan of in het  

    weiland naast de baan. 

Diversen : Er mogen tenten worden geplaatst op de daarvoor aangegeven plaatsen. 

Vrije Training : Op woensdag 14 oktober bieden wij de mogelijkheid tot deelname aan een vrije training 

   van 19.00-20.00 uur voor jeugd tot en met 12 jaar en van 20.00-21.00 uur voor 13 jaar en                    
    ouder  

    Aanmelding is in de kantine en de kosten hiervoor zijn € 5.00 

   Voor clubrijders van de KWC is deze training gratis. 

Contactpersoon : Robert Witman, tel.nr. 06 538 22 708 (alleen na 18.00 uur) 

   en via e-mail: nff@kwc-kampen.nl 

 

We heten u en jullie van harte welkom bij de KWC Kampen en wensen alle rijd(st)ers 

een succesvol en sportief Salland Kampioenschap. 
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