
Wedstrijdlocatie:   Schaarsdijkweg 9 4006 MC  Tiel

Organisatie:    T.F.C.C. de Weirijders Tiel

Trainingen:    Blok 1; jongens, meisjes en cruisers tot en met 12 jaar
       trainen van 8.45 uur tot 9.45 uur.
        Blok 2; jongens, meisjes en cruisers van 13 jaar en ouder
                                     trainen van 9.45 uur tot 10.45 uur.

        Tijdens de trainingen zal er gecontroleerd worden of iedereen in de
         juiste leeftijdsgroep traint.

Aanvang wedstrijd:   11.00 uur

Parc ferme:     Wij hebben geen gesloten parc ferme

Inschrijven:    Inschrijven is alleen mogelijk via het wedstrijdsecretariaat van de 
       eigen vereniging.
        De voorinschrijving sluit op zaterdag 17 maart om 23.59 uur. 

Inschrijfgeld:    Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 5,00 per klasse.            
                                      Het inschrijfgeld voor de promotieklasse bedraagt € 1,00.                              

Clubvertegenwoordiger:  Iedere club dient een clubvertegenwoordiger te hebben. 
          De clubvertegenwoordiger meldt zijn/haar rijders/sters aan tussen
          8.30 uur en 9.30 uur.
          Latere aanmeldingen/wijzigingen worden niet meer verwerkt.
          De voorinschrijving lijsten worden om 8.00 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 nationaal juryteam.
          De clubvertegenwoordiger zorgt ervoor dat het inschrijfgeld wordt
          voldaan. Rijders/sters die zich bij de voorinschrijving hebben 
          opgegeven en niet mee doen moeten toch het inschrijfgeld betalen.
          Dit geldt niet voor de promotieklasse.
          Rijders/sters die zich op de wedstrijddag zelf nog aanmelden betalen
          dubbel inschrijfgeld. 

Reglement:     De wedstrijd wordt verreden volgens het NFF wedstrijdreglement.

Prijsuitreiking:     Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd.

Routebeschrijving:   Vanaf de snelweg A15 neemt u afslag 32 Tiel-West richting Tiel. Vervolgens de   
      provinciale weg volgen tot de 2e rotonde. Op deze rotonde slaat u rechtsaf   
      waarna wij middels evenementborden aangeven waar u kunt parkeren en hoe   
      onze fietscrossbaan te bereiken is. Volg hierbij de instructies van onze 
      verkeersregelaars.

Informatie:     Indien u nog vragen heeft kunt u bellen met:

Johan Kusters     (06) 55 38 57 74 voorzitter@weirijders.nl                                                          
Annemieke vd Kamp   (06) 10 27 12 77 secretaris@weirijders.nl

LET OP! : Het is alleen toegestaan om (party) tenten op te zetten op de taluten rondom de BMX baan. Op de 
tegelpaden langs de bmx baan en voor de kantine is dit niet toegestaan.     
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