Vrije trainingsmogelijkheid Int. Dutch Supercross 2019
Woensdagavond 30 oktober a.s. is er vanaf 18.30 uur de mogelijkheid om te trainen op het
Int. Dutch Supercross circuit in de Eurohal te Zuidbroek. Van der Vegt Motors heeft exclusief
het circuit gehuurd om deelnemers de mogelijkheid te bieden om van tevoren extra te
trainen op dit "vers" aangelegde circuit. Doe je niet mee aan de wedstrijden dan is dit bij
uitstek de gelegenheid om toch eens te "proeven" aan dit evenement. Opgave is alleen
mogelijk middels het inschrijfformulier op de site www.vdvegt.nl Enige organisatie is
natuurlijk wel een vereiste.

De spelregels:
- Je bent in het bezit van een geldige basissportlicentie of startbewijs KNMV. Dit document
moet je kunnen tonen bij aanmelding. Voor buitenlandse deelnemers die niet in het bezit
zijn van eerdergenoemde basissportlicentie of startbewijs KNMV geldt dat zij een
verzekering moeten aanschaffen. Dit kan alleen online op de KNMV site. Voor meer
informatie zie https://mijn.knmv.nl/Default.aspx?pid=337.
- Je hebt je op www.vdvegt.nl aangemeld.
- Je hebt een betaling van € 35, - per deelnemer overgemaakt op rekeningnummer
NL98 INGB 0685451666 t.n.v. Van der Vegt Motors o.v.v. naam deelnemer.

Wij leveren:
- Vlaggenisten
- Medische hulpdienst
- Vrije trainingstijd
Wij zijn voornemens 5 groepen samen te stellen en bieden aan de klassen 65/85 cc, Hobby,
125cc/MX2, MX1 en Inters een trainingsmogelijkheid, onder voorbehoud van calamiteiten
kun je 3 keer trainen. Bij voldoende deelname per klasse zullen deze deelnemers in één
trainingsgroep worden geplaatst. De trainingsavond start om 18.30 uur. Wees op tijd
aanwezig en meld je bij de aanmeldtafel in de grote hal aan de achterzijde van Hotel Van der
Valk te Zuidbroek. Uiterlijk een week voorafgaande aan de trainingsavond stellen wij de
deelnemers op de hoogte van het definitieve trainingsschema.
* alle informatie is onder voorbehoud van calamiteiten of door de organisatie gedane
noodzakelijke wijzigingen.

