Wedstrijdreglement nationale wedstrijden NFF (nationale
kampioenschappen, NK, NCK, vakantiewedstrijd NFF/KNWU)

1. Door de verenigingen van de NFF worden nationale wedstrijden
georganiseerd. Hierbij mogen de NFF verenigingen volgens de regio-indeling
en een roulatieschema zo’n wedstrijd (eens in de 3-4 jaar) organiseren.
2. Het inschrijven bij de NFF gebeurt, via de mail, door de wedstrijdsecretaris
van NCC.
De uitnodiging en het inschrijfformulier wordt naar de wedstrijdsecretariaten
van de clubs verzonden. De uitnodiging wordt door de wedstrijdsecretaris via
de mail aan de leden van NCC doorgestuurd.
3. Je schrijft jezelf in door de inschrijfkosten (€6,-) voor de
inschrijf sluitingsdatum op rekening rekening nummer NL 66 RABO 0147
3454 56 t.n.v. NCC wedstrijdsecretariaat over te maken, met daarbij de
vermelding van naam, stuurbordnummer en om welke wedstrijd het gaat.
Als je na de inschrijfdatum nog mee wilt doen aan een nationale
wedstrijd worden de inschrijfkosten verdubbeld.
Je krijgt van te voren altijd via het bij ons bekende mailadres bericht tot
wanneer je in kan schrijven voor een wedstrijd.
Het is niet mogelijk om je op de dag zelf nog op te geven.

Voor alle wedstrijden geldt, alle inschrijfkosten moeten voor de inschrijf
sluitingsdatum op rekening nummer NL 66 RABO 0147 3454 56 t.n.v. NCC
wedstrijdsecretariaat binnen zijn anders kunnen wij je niet inschrijven.

4. Zijnummerborden verplicht. (i.v.m. fotofinish)
5. Per 1-1-2012 moeten rijders t/m 12 jaar zonder click pedalen fietsen bij alle
wedstrijden die onder het NFF reglement vallen.
6. Jongens 15+ mogen ook promotie klasse rijden, inschrijfkosten voor de
promotie klasse zijn €3,7. Op een nationale wedstrijd wordt een clubvertegenwoordiger aangewezen die
namens de NCC Nijkerk optreedt.

N.B. Leden die lid zijn van de NFF (dit is de Nationale Fietscross Federatie
waarbij NCC Nijkerk is aangesloten) mogen alleen aan wedstrijden
deelnemen die door de NFF worden georganiseerd.

Voor de wedstrijden gelden de reglementen van de NFF. Deze zijn te vinden in de
NFF-site onder “Bestuurlijk” / ”Wedstrijdreglement of klik op het onderstaande logo
om naar de NFF-site te gaan.

Wedstrijdreglement Nederlands Kampioenschap NFF
Wil je ook meedoen aan het Nederlands Kampioenschap fietscross van de
NFF? Dan moet je aan minimaal 4 (vier) nationale wedstrijden meedoen.
Hiermee kwalificeer jij je voor het Nederlands Kampioenschap
fietscross. (zie de wedstrijd kalender op de site)

