


Organisatie:  TFCC de Weirijders

Locatie wedstrijd: De Hennepe 197 te Tiel

Deelname:  KNWU licentiehouders en NFF federatiekaarthouders

Klassen:    De dagleeftijd is bepalend voor de inschrijving. De Boys en Girls rijden apart. Indien er   
    minder dan 5 inschrijvingen in een klasse zijn zullen klassen worden samengevoegd. De   
    Cruisers worden ingedeeld bij de Boys en de Dames Cruisers worden ingedeeld bij de   
    Girls. Deelname aan de Open Klasse is  alleen toegestaan na inschrijving in de Eigen Klasse.

Inschrijving:  Op de wedstrijddag tussen 9:00 uur en 10:00 uur.
    • Het inschrijfgeld voor de Eigen en Open Klasse bedraagt €5,00 per klasse.

Entree:   Alle bezoekers hebben op deze vakantiewedstrijd gratis entree.

Training:   Vrije training vanaf 9:00 uur.
    Training met starthek van 9:30 tot 10:45 uur.

Aanvang wedstrijd: Zo spoedig mogelijk na verwerking van de inschrijvingen en huldiging van de Nederlandse  
    nummers 1 tot en met 3 van het Europees- en Wereld kampioenschap. (+/- 11:15 uur)

Prijzen:   Voor de finalisten van de Eigen en Open Klasse is er een beker beschikbaar.
    Indien er minder dan 9 rijders in een klasse zijn, wordt er een 4e manche gereden en is er  
    voor de nummers 1 tot en met 3 een beker beschikbaar.

Clicks:   Het rijden met een pedaalclicksysteem is bij de vakantiewedstrijd uistluitend toegestaan   
    voor alle fietscrossers die in het kalender 2016 minimaal 13 jaar zijn of worden.

Let op:    Gezien de grote toeloop van de rijders/publiek in combinatie met het compacte terrein, is  
    het niet toegestaan (party) tenten op te zetten langs de baan voor deze wedstrijddag! Wel  
    kunnen tenten opgezet worden op het aangrenzende scoutingterrein. Op het gehele   
    terrein is het niet toegestaan om alcoholische consumpties te nuttigen.

Routebeschrijving: Vanaf de snelweg A15 neemt u afslag 33 Tiel-Maurik, waarna wij middels borden aangeven  
    hoe onze fietscrossbaan te bereiken is.  

Informatie:  Indien u nog vragen heeft kunt u bellen met:
    • Johan Kusters   (06) 55 38 57 74 voorzitter@weirijders.nl
    • Annemieke van der Kamp  (06) 10 27 12 77 secretaris@weirijders.nl
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