Nationaal

Wedstrijd informatie

Inschrijfgeld
Districts wedstr. Serie A 		

€ 10,00 per klasse voor de hele serie

Districts wedstr. Serie B 		

€ 10,00 per klasse voor de hele serie

Open klasse regiowedstrijden

€ 2,00 per klasse per dag

Nationale wedstrijden 		

€ 5,00 leeftijdsklasse

					€ 5,00 cruiserklasse
					€ 1,00 promotieklasse
NK (minim. 4 nationale wedstr.)

€ 5,00 leeftijdsklasse

					€ 5,00 cruiserklasse
					€ 1,00 promotieklasse
NCK 					Betaalt de club
Overige wedstrijden Verschilt per wedstrijd, maar meestal +/- €3,50
Voor het NK kun je je inschrijven, wanneer je in de periode tussen het NK 2017 en het
NK 2018 aan minimaal 5 nationale wedstrijden hebt deelgenomen. Voldoe je niet aan
deze eis, heeft aanvinken van de wedstrijd geen zin.
De plaatsingswedstrijd telt ook mee als kwalificatie wedstrijd voor het NK (dus als
1 van de 5). Bovendien levert deelname aan deze wedstrijd een voordeel op bij de
manche indeling van het NK.
Aan het NCK mag je altijd meedoen, de club betaalt het inschrijfgeld hiervoor.
Het inschrijfgeld voor de Open Klasse moet je betalen op de wedstrijddag zelf.
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Cruisers heren: 0 t/m 15 jaar, 16 t/m 30 jaar, 31 t/m 44 jaar, 45 jaar en ouder
Cruisers dames: 30 jaar en jonger, 30 jaar en ouder
Jongens/Meisjes 4 en 5 jaar (wordt niet samengevoegd met andere klasse)
Verder worden de jongens en meisjes apart ingedeeld in hun eigen leeftijdsklasse.
6 jaar, 7 jaar, 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar en
ouder (dames), 16/17 jaar (heren), 18 t/m 24 jaar (heren) en 25 jaar en ouder (heren).
Bij wedstrijden waarbij met 6 startposities wordt gestart is de minimale groepsgrootte
7 deelnemers; bij wedstrijden waarbij met 8 startposities wordt gestart is de minimale
groepsgrootte 9 deelnemers.
Indien in één van de eigen leeftijdsklassen minder dan 7 (resp. 9) rijders aan de start
zouden komen dan worden de betrokken jongens of meisjes ingedeeld in één van de
gecombineerde leeftijdsklassen 6/7 jaar, 8/9 jaar, 10/11 jaar, 12/13 jaar, 14/15 jaar of
16 jaar en ouder.
Tijdschema tijdens Nationale wedstrijden
Training blok 1 (t/m 12jr): 8.45-9.45 uur
Training blok 2 (vanaf 13jr): 9.45-10.45 uur
Aanvang wedstrijd: 11.00 uur
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