MAC “DE WÂLDEN” NODIGT U HIERBIJ UIT OM OP

ZONDAG 29 MAART 2020
deel te nemen aan "De Wâldenrit"
2 kampioenschapsrit ONONOK-routebeschrijving 2020
1e en 2e rit voor de clubcompetitie 2020
Locatie: buurtvereniging "De Vooruitgang",

INSCHRIJFFORMULIER VOOR
"DE WÂLDENRIT" OP 29 MAART 2020
TE DRACHTEN.

e

Onderstaande personen:
Bestuurder(ster):

..............................

"De Wâldenrit" bestaat voor de A-, B-, C- en Puzzelklasse uit:
2 afzonderlijke ritten (met tussen de 1e en 2e rit een pauze van 1 uur).
Voor de ONONOK-rit worden de twee ritten samen als één rit gezien,
(voor de ONONOK-rit dient u dus beide ritten te rijden).
Voor de clubcompetitie zijn het twee afzonderlijke ritten, voor de clubcompetitie
hoeft u niet alle twee de ritten te rijden, het liefst wel.
De ritten zijn uitgezet volgens het:
-DRR NRF laatste versie + Bijzonder Reglement (A- en B-klasse)
-BRR NRF laatste versie + Bijzonder Reglement (C-klasse)
-Puzzelreglement MAC "De Wâlden" 2019 (Puzzelklassse)

Licentienummer:

..............................

Adres:

..............................

Uitzetters/controleurs: Sander Paulusma en Wolter de Jong.

Licentienummer:

..............................

Adres:

..............................

Gernaerd tegenover nr. 24, 9202 GE Drachten.

VOORINSCHRIJVING:
Vanwege de organisatie verzoeken wij u dringend vooraf in te schrijven, dit door
het inschrijfformulier voor 25 maart a.s. op te sturen naar:
-Wolter de Jong, De Nova Cura 72, 9207 BX Drachten.
-Via het inschrijfformulier op www.macdewalden.nl
Uw starttijd kunt u vinden op onze website.
INSCHRIJVING (op 29-03-2020): vanaf 10.00 uur.
STARTTIJDEN: A- en B-klasse:
vanaf 10.31 uur tot 11.00 uur.
C- en puzzelklasse: vanaf 10.45 uur tot 11.00 uur.
Middagrit:
vanaf 13.31 uur tot 14.15 uur.
INSCHRIJFGELD:

€ 12,- per equipe (2 ritten)
€ 6,- per equipe (1 rit)

Leden van MAC "De Walden" krijgen per rit € 2,- korting.
U kunt in de pauze weer gebruik maken van een uitgebreid lunchbuffet
à € 10,- per persoon.
Wij verzoeken u bij de voorinschrijving op te geven hoeveel personen
meedoen aan het lunchbuffet.

Postcode en woonplaats: . . . . . .
E-mailadres:

...............................

Kaartlezer(es):

..............................

Postcode en woonplaats: . . . . . .
E-mailadres:

...................

...................

...............................

schrijven hiermede in voor de “Wâldenrit” in de:
A-KLASSE

B-KLASSE

Wij rijden: beide ritten

C-KLASSE PUZZELKLASSE
ochtendrit

middagrit

(s.v.p. omcirkelen hetgeen van toepassing is)
Gewenste starttijd: …..…….. (indien nog mogelijk)
Deelname lunchbuffet: …… personen.

