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Funklasse wielerronde van Nieuw-Vennep 2019
Introductie
Door het succes van 2015, 2016, 2017 en inmiddels ook 2018 zal ook dit jaar weer een funklasse
wedstrijd worden verreden in de Wielerronde van Nieuw-Vennep. Voor KNWU dan wel NTB basisleden
(14:30 uur) en niet-basisleden (13:45 uur) worden aparte wedstrijden georganiseerd. De wielerronde
vindt dit jaar plaats op 23 juni 2019, als afsluiter van de Vennepse Feestweek. Hieronder volgt enkele
belangrijke informatie voor u als deelnemer.
Algemene informatie
Datum
Tijd
Duur
Start/finish
Permanence
Kleedkamers
Leeftijd

23 juni 2019
13:45 uur
18 km / 11 ronden / 25 minuten
Venneperweg
t.h.v. Akkerstraat
De Rustende Jager
Venneperweg 471
SV DIOS
Dotterbloemstraat 2
Vanaf 18 jaar

Indien u geen wedstrijdlicentie bezit kunt u deelnemen aan de funklasse in de Wielerronde van NieuwVennep. Indien u wel in het bezit bent van een basislicentie kunt u deelnemen in de funklasse om 14:30
uur. Vrouwen met basislicentie rijden om 12:15 uur mee met de officiële KNWU-wedstrijd van de
dames. Er wordt een uitslag opgemaakt van de top 10.
Elke deelnemer aan de funklasse dient te wonen dan wel werken binnen een straal van 25 km van
Nieuw-Vennep. Inschrijven kan via onze website (www.wielerrondenieuw-vennep.nl). Indien u
problemen ondervindt vernemen wij dit graag via funklasse@wielerrondenieuw-vennep.nl.
Inschrijfgeld
Voor de funklasse zijn meerdere inschrijftarieven van toepassing, afhankelijk van het moment van
inschrijven. De voorinschrijving sluit op donderdag 20 juni. Bij de voorinschrijving kan je kiezen voor
een automatische incasso. Hieronder volgt het overzicht van bedragen:
Voorinschrijving met automatische incasso
€7,Voorinschrijving, betalen bij de start
€8,50
Bijschrijven (op 23 juni)
€10,In het geval van afmelding op uiterlijk donderdag 20 juni zal het inschrijfgeld worden teruggestort.
Zowel bijschrijven als het ophalen van het startnummer (ook voor voorinschrijving) kan 1,5 uur tot 30
minuten voor de start bij de inschrijftafel bij De Rustende Jager. Je wordt verzocht hier het inschrijfgeld
gepast te betalen. Na afloop van de wedstrijd dien je het rugnummer weer in te leveren!
Regels
Het dragen van een schaalhelm is verplicht.
De racefiets bevat geen pompje, fietstasje, reparatiesetje en opzetstuur.
Het dragen van het rugnummer is verplicht. Opspelden aan de rechterzijde.
Het gebruik van alcohol en/of drugs is verboden.
Indien u de wedstrijd voortijdig beëindigt dient u zich af te melden bij de jury.
U dient uiterlijk 15 minuten voor de wedstrijd aanwezig te zijn bij de start/finish.
Er zullen geen uitzonderingen worden gemaakt m.b.t. de categorie waarin u dient mee te rijden.
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INSCHRIJFFORMULIER
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Woonplaats
Emailadres
Geboortedatum
Geslacht

MAN

VROUW

KNWU-basislicentie

JA

NEE

KNWU-licentienummer
Bankrekeningnummer (IBAN)
Datum Inschrijving
Inschrijfmethode

Voorinschrijving met incasso

€7,-

Voorinschrijving bij start betalen

€8,50

Bijschrijven

€10,-

Handtekening*

*Bij het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met een automatische incasso van het
inschrijfgeld dat voor u van toepassing is indien u deze betalingsmethode heeft gekozen.
Tevens verklaart u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

