Uitnodiging Groningerkampioenschap
Inleiding:

12 oktober 2019

Wedstrijd:

Groningerkampioenschap

Wedstrijdlocatie:

Bovenburen 249, Winschoten

Organisatie:

FCV Flying Birds

Trainingen:

Blok 1; jongens én meisjes en cruisers tot en met 12 jaar
trainen van 8.45 uur tot 9.45 uur
Blok 2; jongens, meisjes en cruisers vanaf 13 jaar
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 wel een gesloten parc ferme.

Inschrijven:

Inschrijven is alleen mogelijk via het wedstrijdsecretariaat van de
eigen vereniging.

Inschrijfgeld:

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

Clubvertegenwoordiger: Iedere club dient een clubvertegenwoordiger te hebben.
De clubvertegenwoordiger meldt zijn/haar rijders aan tussen
8.30 uur en 9.15 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 die zich bij de voorinschrijving hebben
opgegeven en niet mee doen moeten toch het inschrijfgeld betalen.
Dit geldt niet voor de promotieklasse.

Reglement:

De wedstrijd wordt verreden volgens het NFF wedstrijdreglement.

Prijsuitreiking:

Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd

DIVERSEN
*Tenten mogen op de aangewezen plaatsen geplaatst worden. Aan de buitenrand van de
skeelerbaan.
*Parkeren op aanwijzing van de parkeerwachters
*Er geldt een algeheel rookverbod op het terrein.
Overnachten:
Tevens is er een mogelijkheid om te overnachten met caravan/camper. De kosten hiervan
zijn € 15,00 inclusief stroom, douches, water en toilet. Voor aanmelden verplicht in verband
met beperkte ruimte. Aanmelden via: inazoutman@gmail.com
Wanneer betaling voldaan is, voor 9 oktober, is plek verzekerd.
Betaling op NL82 RABO 0351 7410 46 tnv Flying Birds Winschoten ovv naam reservering.
Contactpersoon met tel.nr:

Ina Zoutman
Klaas Jan Smith

06-53585504
06-53582700 (na 19.00 uur)

