Fiets Cross Club

The Derrick Crossers

Secretariaat TDC
Trumanstraat 23
7844 KM Veenoord

secretariaat@thederrickcrossers.nl

Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u en uw rijders uit om deel te nemen aan het:

LICHTWEDSTRIJD 2018
Organisatie:

FCC The Derrick Crossers

Wedstrijdlocatie:

Kerkhoflaan, 7761 AS Schoonebeek
(GPS 52.65930 - 6.88112)

Aanvang wedstrijd:

Zaterdag 3 november 2018 om 18:00 uur

Training:

Zaterdag 3 november 2018 om 16:30 uur

Inschrijven:

Deelnemers dienen in bezit te zijn van NFF licentie.
Inschrijven kan tot woensdag 31 oktober 20:00 uur.
Inschrijven op wedstrijddag van 16:00 tot 17:00 uur* (+ € 1,50).
Inschrijven District Oost als andere wedstrijden, overige regio’s per
email naar wedstrijdsecretariaat@thederrickcrossers.nl

Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 3,50 per klasse.
*Het inschrijfgeld bij inschrijving op de wedstrijddag zelf bedraagt €
5,00 per klasse. Betalingen op wedstrijddag 16:00 tot 17:00 uur.

Reglement:

De wedstrijd wordt verreden volgens het NFF reglement.

Training vooraf

Donderdag 1 november 18:00 uur tot 19:00 uur t/m 12 jaar
Donderdag 1 november 19:00 uur tot 20:00 uur ouder dan 12 jaar

Prijsuitreiking:

Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd.
Tevens prijzen voor de mooist verlichte/versierde fiets en leukst
verklede crosser (beoordeling door meerdere clubs)

Routebeschrijving:

D.m.v. bordjes aangegeven of zie website (tabblad contact)
www.thederrickcrossers.nl
Aanwijzingen verkeersregelaars dienen gevolgd te worden.

Contactpersonen:

Gerrie van der Kolk
Lynette Kiewiet

Actuele informatie:

www.thederrickcrossers.nl

Uitnodiging
Lichtwedstrijd 2018

tel: 06-34333592
tel: 06-46022658
bestuur@thederrickcrossers.nl
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Aanvullende informatie:

Alles mag verlicht worden, behalve het nummerbord.
Helm mag versierd worden, echter zonder scherpe delen.
Toegestaan om tenten te plaatsen op de daarvoor aangegeven plaatsen.
Tenten zoveel mogelijk naar achteren plaatsen, zodat er langs de baan
zoveel mogelijk een vrij looppad is.
Foto’s maken op de baan na overleg met TrackManager.
Entree is voor publiek GRATIS

FCC The Derrick Crossers wenst u een gezellige en sportieve Lichtwedstrijd toe

Uitnodiging
Lichtwedstrijd 2018
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