Binnenkort is de eerste NFF wedstrijd. Hoe ziet zo’n dag er uit?
Wat kun je verwachten en wat moet je meenemen?
INSCHRIJVEN
In de week voorafgaand aan de wedstrijd ontvang je een email
Wil je deelnemen aan de wedstrijd? Dan beantwoord je de mail.
Aanmelden (of afmelden als je toch niet kunt) kan tot de woensdagavond 18:00 voorafgaand aan de wedstrijd.
KOSTEN
Deelname bij voorinschrijving kost € 5,-- (gepast betalen op locatie bij de clubvertegenwoordiger van FCCA)
Inschrijven op de dag zelf kost € 10,-- (idem)
Afmelden kost € 5,-- (te betalen per ‘tikkie’)
VERVOER
Iedereen rijdt op eigen gelegenheid naar de wedstrijd locatie. Parkeren kan bij de betreffende club zelf, soms
word je geleid naar een parkeerlocatie. De adressen van de deelnemende clubs staan aan het einde van deze
instructie.
WAT NEEM IK MEE?
 Fiets, helm, handschoenen, etc. en je Clubshirt!!
 Je fiets moet voorzien zijn van een Stuurbord- en zijnummer
 Stoeltje, eten, drinken, rolletje schilders-tape, pen/stift
 Evt. regenkleding.
HOE VERLOOPT DE DAG?
 We verzamelen vanaf 9:00 bij de betreffende club. Meestal neemt iemand van de club een tent mee*, waar
we gezellig met zijn allen bij elkaar zitten.
 Je betaalt het inschrijfgeld bij onze clubvertegenwoordiger (wie dat is, staat t.z.t. in de groepsapp).
 Inschrijvingen dienen uiterlijk 9:25 betaald te zijn, dan moet de clubvertegenwoordiger onze club
inschrijven bij het wedstrijdsecretariaat.
 Tegen 10:00 begint de training. Alle kinderen hebben dan rustig de tijd om de baan te verkennen. De
eerste paar rondes word er zonder starthek getraind, daarna met starthek. Houd wel in de gaten dat je niet
alle energie verbruikt: de wedstrijd moet nog beginnen ;-)
 Rond 10:45 worden de zogenaamde startlijsten opgehangen. De eerste paar keer zal dit best ingewikkeld
zijn. Vraag gerust aan andere ouders of ze even helpen. Meestal komt de eerste ‘lijst’ bij de tent te hangen
en bij sommige clubs staat het zelfs op facebook (District Zuid Nff, daarna doorklikken op fietscross.org)
 Rond 11:00 begint de wedstrijd
 Zorg dat je 10 rondes voor aanvang bij de start staat. Dus rijd je in ronde 1-10, dan sta je om 11:00 klaar bij
de start, rijd je ronde 24 en 37, dan sta je bij ronde 14 en 27 klaar bij de start.
 Er worden in eerste instantie 6 manches (rondes) gereden: 3 in de eigenklasse en 3 in de superklasse.
 Afhankelijk van de prestatie in deze manches en het aantal deelnemers in de leeftijdscategorie worden
daarna de ¼, ½ of directe finales gereden.
 Wacht ALTIJD tot de lijsten van de volgende ronde bekend zijn. Je zal niet de eerste zijn die te vroeg
vertrekt en de volgende plaatsingsronde mist!
 Na de finales (meestal rond 15:00) is de prijsuitreiking van de Eigenklasse
 De prijsuitreiking van de Superklasse is na 6 wedstrijden en na 12 wedstrijden.
BELANGRIJK
 * Bij elke wedstrijd nemen we 2 tenten mee (voor schaduw of tegen regen/wind). Op de groepsapp
overleggen we wie de tent kan/wil meenemen (bij voorkeur donderdag na de training). De tent past in een
aannemers-bus, maar ook in bijv. een Opel Zafira o.i.d.
 Als je te laat bent, het niet kan vinden, of onverhoopt niet kan komen op de wedstrijddag: gelieve dit uiterlijk
9:25 op de groepsapp te laten weten.
 Voor de liefhebbers is er een koffie/theepotje. Iedereen die mee wil doen legt € 5,- in, zo kan er
gezamenlijk koffie gehaald worden.
 Controleer voor je van huis vertrekt je banden, remmen, etc..
 VEEL PLEZIER!!!

ADRESSEN & NFF Wedstrijddata

Wedstrijd

Datum

Plaats

Organisator

Adres

Districts-wedstrijd 1

zo 17-3-2019

Nuland

FCC Nuland

Coppensdijk 10
5382 JT Vinkel

Districts-wedstrijd 2

zo 7-4-2019

Berlicum

FMC The Whoopers

Groenstraat 14
5258 TH Berlicum

Districts-wedstrijd 3

zo 28-4-2019

Geldermalsen

FCV Geldermalsen

Meersteeg 4f
4191 NK Geldermalsen

Districts-wedstrijd 4

zo 12-5-2019

Tiel

TFCC De Weirijders

Schaarsdijkweg 9
4006 MC Tiel

Districts-wedstrijd 5

zo 19-5-2019

Oss

FCC Oss

Gielekespad 197
4003 AD Oss

Districts-wedstrijd 6
bekeruitreiking 1e helft
2019

zo 2-6-2019

Ammerzoden

FCC Ammersoyen

Hoge Weiden
5324 JC Ammerzoden

Districts-wedstrijd 1

zo 1-9-2019

Berlicum

FMC The Whoopers

Groenstraat 14
5258 TH Berlicum

Districts-wedstrijd 2

zo 8-9-2019

Ammerzoden

FCC Ammersoyen

Hoge Weiden
5324 JC Ammerzoden

Districts-wedstrijd 3

zo 29-9-2019

Nuland

FCC Nuland

Coppensdijk 10
5382 JT Vinkel

Districts-wedstrijd 4

zo 6-10-2019

Geldermalsen

FCV Geldermalsen

Meersteeg 4f
4191 NK Geldermalsen

Districts-wedstrijd 5

zo 27-10-2019

Oss

FCC Oss

Gielekespad 197
4003 AD Oss

Districts-wedstrijd 6
bekeruitreiking 2e helft
2019
Clubbeker uitreiking

zo 3-11-2019

Tiel

TFCC De Weirijders

Schaarsdijkweg 9
4006 MC Tiel
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