
 

 
            UITNODIGING  

 

 
De Flying Bikes uit Kootwijkerbroek nodigt hiermee al de 

NFF verenigingen uit om aan het Open Gelders 

Kampioenschap Fietscross mee te doen, welke gehouden 

wordt op 20 mei 2017 op de fietscrossbaan van de Flying 

Bikes te Kootwijkerbroek. 
 
 
 
 

Wedstrijd : Het Open Gelders Kampioenschap Fietscross 2017. 
 
Organisatie :  Fietscrossvereniging Flying Bikes 
  Kootwijkerbroek 

 
Parkeren             :      Volg bordjes Dorpshuis De Essenburcht 

 
                         Trainingen :  Blok 1:  jongens en meisjes (t/m) 12 jaar 

                                                        trainen van 8.45 uur tot 9.45 uur. 
                                                        Blok 2: jongens en meisjes vanaf 13 jaar 
                                                        trainen van 9.45 uur tot 10.45 uur. 

                                    
  Vrije trainingsavond: woensdagavond 10 mei van 19.00 uur tot 20.30  
                            uur. De kosten hiervoor bedragen € 3,50   

 
 Aanvang : De start van de wedstrijd is zaterdag 20 mei om 11.00 uur. 
 
 Inschrijven : Is alleen mogelijk via het wedstrijdsecretariaat van jullie eigen  
   vereniging. De inschrijving sluit 13 mei 2017 om 23.59 uur. 
 

Inschrijfgeld : Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 5,00 per klasse, 
                                   Het inschrijfgeld voor de promotieklasse bedraagt € 1,00. 
                                   Deelnemers die zich op de wedstrijddag nog aanmelden betalen 
                                   betalen dubbel inschrijfgeld. 
 

 



 
 Clubvertegen- : Iedere club dient een clubvertegenwoordiger te hebben. 

woordiger  De clubvertegenwoordiger meldt zijn/haar rijders(sters) aan tussen  
                                                        8.30 uur en 9.30 uur. Latere aanmeldingen / wijzigingen worden  
                                                        niet meer geaccepteerd. De deelnemerslijsten worden van te voren  

  opgehangen, elke rijder(ster) en of zijn/haar clubvertegenwoordiger  
                                                       dient deze lijsten zelf te controleren. Staan er fouten op deze lijsten    
                                                       dan dienen deze voor 9.30 uur gemeld te worden door de  club- 
                                                       vertegenwoordiger. De clubvertegenwoordiger zorgt er voor dat het  
                                                       inschrijfgeld wordt voldaan. Rijders(sters) die zich bij voorinschrijving  
                                                       hebben opgegeven en niet meedoen, moeten toch het inschrijfgeld  
                                                       betalen. 
 

Reglement  : De wedstrijd wordt verreden volgens het NFF wedstrijdreglement. 
 
Prijsuitreiking:  Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd. 
 

  Diversen : Er is geen ruimte naast de baan om tenten te plaatsen. 
                                     Er mogen wel tenten geplaatst worden op de parkeerplaats bij het  
                                     Dorpshuis De Essenburcht . 
 
 Camping              :      Wil men van te voren overnachten, dan kan dit prima bij 
                                    Camping De Zanderij te Voorthuizen tel. 0342-471343 
 
 Adres van de baan:     Flying Bikes 
                                     Essenerweg 59 

                                   3774 CB Kootwijkerbroek.    
 
Bankrek.nr.         :       Rabobank: NL94RABO0305582410                          
                                                                     
Informatie : Voor de laatste informatie  
  Bel. 06-22145140 Martien Bouw 

                                     info@flyingbikes.nl 
  www.flyingbikes.nl 
 
 
 Tot ziens op het Open Gelders Kampioenschap Fietscross op 20 mei 2017 in   
 Kootwijkerbroek. 
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