WedstrijdSecretariaat

Ton Vissers
Heiveld 37
6596 BV Milsbeek
grenslandmenners@gmail.com
06-21138864

INSCHRIJFFORMULIER Vaardigheid oefening 24 maart 2019
Beste menvrienden,
We starten het nieuwe seizoen wederom met een vaardigheidswedstrijd.
Anders dan andere jaren hebben we er een kleine competitie van gemaakt. Er wordt dit seizoen 4 keer een
vaardigheidsparcours uitgezet. Om in aanmerking te komen voor het kampioenschap moet je minimaal
aan drie wedstrijden hebben deelgenomen. Daarvan is het verplicht om in ieder geval de vierde (de
laatste) wedstrijd te rijden. De puntentelling gaat over de drie best gereden wedstrijden. Dus iedereen mag
er 1 laten vallen of 1 missen.
Uiteraard kun je ook voor “jezelf” rijden en niet meedoen met het competitie-element!
De eerste wedstrijd vindt plaats op zondag 24 maart 2019. Inschrijving open voor leden en niet leden,
beginners en gevorderden. Hier zijn voor de leden geen kosten aan verbonden. Niet leden betalen € 5-,incl gratis koffie.
Er wordt een officieel parcours opgebouwd op het eigen menterrein het “kuipveld”.
Inschrijven is mogelijk t/m vrijdag 22 maart door het opsturen, e-mailen van dit inschrijfformulier naar
het marathonsecretariaat, inschrijven via de website of bellen met Ton Vissers 06-21138864.
Graag ontvangen wij een aanmelding per rijder, dus wanneer er door 2 personen met dezelfde
aanspanning gereden wordt graag 2 x aanmelden insturen.
Uiterlijk zaterdag 23 maart is uw starttijd bekend. Voor uw starttijd kijkt u op de website.
www.grenslandmenners.nl . Er zal afhankelijk van het aantal deelnemers gereden worden in groepjes van
5 deelnemers om zodoende de wachttijden te verkorten. De vaardigheid wordt verreden onder het
reglement van de Grenslandmenners (zie ook website-activiteiten).
Op de website vindt u de laatste stand van zaken en later ook de uitslag. U krijgt van ons geen bericht
meer.
Verkenning is mogelijk vanaf 10.00 uur. We beginnen om 10.30 uur. Koffie staat klaar en is gratis,
andere consumpties € 1,- per stuk tegen contante betaling.
Wij wensen U een prettige dag toe. HELM VERPLICHT!!
Als u deelneemt gaat u akkoord dat u op eigen risico aan de Vaardigheidsoefening/wedstrijd mee rijdt.
De wedstrijd commissie

