Stichting 4x4 Sport
UITNODIGING

27 mei 2018 Wamel
Op 27 mei a.s. wordt de 4de wedstrijd voor het NK Trial 2017 verreden bij de
zogenaamde “geitenboerderij” aan de Dalenstraat 6 te Wamel.
Graag nodigt de Stichting 4x4 Sport u uit aan deze wedstrijd deel te nemen.
Aanmelden
1. Door het bijgevoegde inschrijfformulier, volledig ingevuld, te mailen aan
trialsport@outlook.com
2. Door het bijgevoegde inschrijfformulier op de wedstrijddag zelf, volledig ingevuld, in te
leveren bij het wedstrijdsecretariaat.
Zowel bestuurder als bijrijder dienen in het bezit te zijn van een geldige KNAF-licentie
(Trialregistratiebewijs). Deze licentie dient op verzoek van het wedstrijdsecretariaat
getoond te worden.
Het is ook mogelijk om deel te nemen op basis van een KNAF daglicentie (zowel rijder als
bijrijder). De daglicentie kan op de wedstrijddag gekocht worden bij het
wedstrijdsecretariaat.
Inschrijfgeld voor rijders vanaf 21 jaar
€ 50,00
voor rijders en bijrijders die in het bezit zijn van een geldig
trialregistratiebewijs
€ 85,00
voor rijders (zonder bijrijder) die met een daglicentie willen deelnemen
(inschrijfgeld en € 35,00 voor de KNAF-daglicentie)
€ 120,00
voor rijders en bijrijders die met een daglicentie willen deelnemen
(inschrijfgeld en € 70,00 voor de KNAF-daglicenties)
Inschrijfgeld voor rijders in de leeftijdscategorie 14 tot 21 jaar.
€ 25,00
voor rijders die in het bezit zijn van een geldig Trialregistratiebewijs. Indien
rijder en/of bijrijder geen Trialregistratiebewijs hebben, komen hier de
kosten van een daglicentie nog bij (per licentie € 35,00)
Locatiegegevens

Het wedstrijdterrein is gelegen aan de Dalenstraat 6,6659 KS te Wamel.
GPS coördinaten: 51o51'47.87" N, 5o29'27.60" O.
Dagplanning
•
08.30 – 09.45 uur
•
08.45 – 09.45 uur
•
09.55 uur
•
12.30 – 13.00 uur
•
16.30 uur
•
± 16.45 uur

: aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat
: technische keuring
: verplichte rijdersbriefing, aansluitend aanvang wedstrijd
: pauze
: einde wedstrijd, proeven worden gesloten
: prijsuitreiking
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Aanvulling dagplanning protoproeven
•
Vanaf 13.30 uur
: openstelling protoproeven
•
16.00 uur
: indien men voor dit tijdstip niet in de rij staat om de
proef te gaan rijden, kan de proef niet meer gereden worden
•
16.30 uur
: einde wedstrijd, proeven worden gesloten

Bijzonderheden
• Quads e.d. zijn, met uitzondering van de deelnemende ATV's, op dit terrein niet
toegestaan!
• Overnachten op dit terrein is niet mogelijk.
• Laten we na afloop van de wedstrijd ervoor zorgen dat we het wedstrijden het parkeerterrein opgeruimd achter laten!

Overnachtingsmogelijkheden
Mini Camping 'De Biggelaar'
Arja en Jacob van Roekel
Kooistraat 1-A
6654 KH Afferden
Telefoon: +31 (0)487-518232
Mobiel: +31 (0) 6 20 01 32 30
E-mail: famroekel@hetnet.nl
Website: www.debiggelaar.nl

Camping Den Hoogen Berg
Molenstraat 14
6657 BW Boven-Leeuwen
Telefoon: +31 (0) 487-596533
Mobiel: + 31 (0) 6 53 10 8676
Website:
www.campingdenhoogenberg.nl/

Mini Camping 'De Bonenkamp'
Familie Den Hartog
Stationsweg 31
4054 HA Echteld
Telefoon: +31 (0) 344-642137
Mobiel: +31 (0) 6-21215211
E-mail: info@debonenkamp.nl
Website: www.debonenkamp.nl/mini_camping
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