Wedstrijd informatie folder

FIETSCROSS
FCV Geldermalsen

Via deze folder willen we je informeren welke soorten wedstrijden er zijn, hoe deze
verlopen, wat de dagindeling is en wat je nodig heeft.
Soorten Wedstrijden
- District wedstrijden
- Provinciale wedstrijden
- Nederlands Kampioenschap wedstrijden

District wedstrijden (ongeveer 120 rijders)
Geldermalsen is bij de NFF ondergebracht bij de regio Zuid.
In de regio zuid zijn ingedeeld:
1.TFCC de Weirijders, De Hennepe 197 te Tiel
2. FCC Ammersoyen, Hoge Weide te Ammerzoden
3. FMC The Whoopers, Sportpark de Brand te Berlicum
4. FCC Nuland, hoek Coppensdijk te Vinkel
5. FCC Oss
6. FCV Geldermalsen, Meersteeg 4f te Geldermalsen
De districtwedstrijden worden verreden bij een van deze verenigingen. Er zijn
ongeveer 12 regio wedstrijden op jaarbasis (tussen april en oktober). Deze 12
wedstrijden worden in twee zogenaamde wedstrijdhelften verdeeld. Alleen district
NFF leden mogen aan deze wedstrijden deelnemen Als je lid bent van FCV
Geldermalsen ben je ook automatisch NFF lid.
Het inschrijfgeld is € 4,00 per wedstrijd. Het inschrijfgeld dient vooraf betaald te
worden.
Er worden 2 soorten wedstrijdklassen per wedstrijd gereden nl open- en superklasse.
Bij inschrijving voor een wedstrijd neem je automatisch deel aan beide klassen
(verplicht). Bij de open klasse wordt gereden voor dagprijzen. In de super klasse rijd
je voor een puntenklassement over 5 wedstrijden.
De leeftijd op de dag van het begin van de wedstrijdhelft is bepalend voor je
leeftijdsindeling.
Aan- en afmelden voor de wedstrijden kan worden gedaan via Mark van Doesburg
(marksunn@hotmail.com). of tijdens een trainingsavond.

Het afmelden moet minimaal 7 dagen van tevoren gebeuren, daarna blijft het
inschrijfgeld verschuldigd.

In welke manche je zit staat op de wedstrijdlijsten die om ongeveer 10.50 uur
opgehangen zullen worden. Hierop staat in welke manche je zit en op welke
startplaats je staat boven op de startheuvel. Handig is om dit op een stuk
schilderstape te schrijven en op je fiets te plakken.
Dagindeling:
Training: 10.00 tot 10.45 uur
Aanmelden op de baan moet bij de clubvertegenwoordiger van FCV Geldermalsen tot
uiterlijk 10.00 uur. Mocht je door omstandigheden later zijn dan graag contract
opnemen met Lamber Broekmeulen via telefoonnummer: 06-15537567. Mocht je
niet voor 10.00 uur aangemeld zijn dan word je uitgeschreven voor de wedstrijd en
kun je niet rijden.
Aanvang wedstrijd: 11.00 uur
Eigen klasse 1ste manche
Superklasse 1ste manche
Eigen klasse 2de manche
Super klasse 2de manche
15 minuten pauze
Eigen klasse 3de manche
Super klasse 3de manche
5 minuten pauze
eventueel
¼ finale eigen klasse
¼ finale super klasse
10 minuten pauze

½ finale eigen klasse
½ finale super klasse
10 minuten pauze
Finale eigen klasse
Finale super klasse
Prijsuitreiking (deze zal zijn rond 15.00 uur)

Of je doorgaat naar een ¼, ½ en/of finale is afhankelijk van de uitslag van je
manches gevolgd door de uitslag van de ¼ en ½ finales. Op de wedstrijdlijsten kun
je zien hoe je moet eindigen in de manche om door te gaan naar een volgende
ronde. Op de lijsten van de volgende ronde kun je weer zien hoe je moet eindigen
om nog een ronde verder te komen

Meenemen naar een wedstrijd:

- Crossfiets met stuurbordnummer op en zijnummer. Het nummer wordt toegewezen
door de vereniging. (voor de maat van het nummer zie wedstrijdreglement)
Fietscrosskleding
- Helm
- Clubshirt (verplicht om in te rijden) Een clubshirt kun je vragen aan Henk
Hoogakker. Je betaalt voor het clubshirt een borg van € 20,00. Deze borg kan
betaald worden in de kantine aan de vrijwilligers achter de bar
- Crosshandschoenen
- Fietscrossschoenen
-Stoeltje om op te zitten
-Tas/koelbox met eten en drinken
- Paraplu o.i.d. als het regent.
- Schilderstape en pen
- Notitie blokje om uitslagen op te schrijven

- en natuurlijk een goed humeur!!!!!

Verder wordt er tijdens de districtwedstrijden gereden voor de clubcompetitie. De
beste 8 rijders van de manches van die dag van elke vereniging krijgen, afhankelijk
van hun klassering na de derde manche, punten welke meetellen voor de
clubcompetitie. De club met de meeste punten wordt einde van het seizoen
(oktober) regiokampioen.
Voor het wedstrijdreglement van de regio verwijzen we u naar fcvgeldermalsen.com
informatie -> reglementen NFF -> wedstrijdreglement regio zuid NFF.
Het klassement van de superklasse staat op de site bij uitslagen -> uitslag
superklasse
Hierop vind u ook de tussenstand van de clubcompetitie.

