WedstrijdSecretariaat

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

MINI Marathon – 14 april 2019
Beste menvrienden,
De eerste activiteit hebben we onlangs gehad en tweede staat al weer op het programma. Op 14 april
organiseert de vereniging wederom een mini-marathon.
De wedstrijd bestaat uit een vaardigheidsproef (breedte vast uiterlijk 160 cm) van ongeveer 16
doorgangen met daarin 3 hindernissen met ieder 4 doorgangen.
Dit seizoen (2019) maken we er een kleine competitie van. Er zijn dit seizoen 4 wedstrijden en het
resultaat behaald over 3 van deze wedstrijden bepaalt de eindstand. Je moet dus aan 3 wedstrijden
meegedaan hebben om tot de prijswinnaars te behoren. Je kunt er 1 missen of het slechtste resultaat laten
wegstrepen. In ieder geval moet je de laatste van de 4 wel meedoen!
Voor eigen leden zijn er geen kosten aan verbonden. De wedstrijd is opengesteld voor leden van de
menvereniging St. Waldrick en Bergharen (voor hen zijn de kosten € 7.50-,- incl gratis koffie).
De wedstrijd wordt zoals gebruikelijk verreden op het eigen menterrein op het “kuipveld” naast het
Crossterrein op de hoek van de Nijmeegsebaan / Maldensebaan te Groesbeek.
Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 12 april door het mailen van dit inschrijfformulier naar het
marathonsecretariaat, het invullen van het contactformulier op de website of bellen met Ton Vissers.
Er zal afhankelijk van het aantal deelnemers gereden worden in groepjes van 4-5 deelnemers om
zodoende de wachttijden te verkorten. Het parcours wordt tweemaal afgelegd en de tijden + strafseconden
worden bij elkaar opgeteld.
Uw starttijd staat vanaf zaterdag 12 april op de web-site www.grenslandmenners.nl.
Hierop vindt u ook het wedstrijdreglement, de parcourstekening, de laatste stand van zaken en later ook
de uitslag. U krijgt van ons verder geen bericht meer!
Verkenning is mogelijk op zondagochtend vanaf 9.30 uur. De wedstrijd begint om 10.30 uur. Koffie staat
klaar en is gratis, andere consumpties € 1,- per stuk tegen contante betaling.
Wij wensen U een prettige wedstrijd toe.
De wedstrijd commissie

Naam:…………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………..
PC + Woonplaats:…………………………………………………………
Tel. Nr:…………………………..E-mail:………………………………..
Wenst op eigen risico aan de Minimarathon op 9 oktober deel te nemen:
Enkelspan Paard / pony*
….….span Paard / pony*
*doorhalen wat niet van toepassing is.( pony’s zijn tot 148 cm).
Datum______________

Handtekening__________________

U neemt deel op eigen risico. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van diefstal of schade, welke
dan ook.

