
Maak het mee!

rapidwheels.nl

4 juli, Klazienaveen
NK Loopfiets 2 t/m 5 jaar

RapidRapidWheelsWheels



rapidwheels.nl

Uitnodiging
RapidRapidWheelsWheels

NK LOOPFIETS  -  4 JULI 2015

INSCHRIJVEN

Het NK is een wedstrijdvorm van crossen met loopfietsen op het laatste stuk 
van een echte fietscrossbaan compleet met mini-starthek. Er wordt gereden in 4 
verschillende categorieën (2 jaar en jonger, 3, 4 en 5 jaar).  
Leeftijdsindeling is op dagleeftijd.

Deelnemers NK Loopfiets kunnen zich vanaf 1 maart t/m 1 juli 2015  
voorinschrijven via www.rapidwheelsbmx.nl/nkloopfiets. 

Inschrijfgeld via voorinschrijving bedraagt: € 8,- per deelnemer*
Inschrijfgeld daginschrijving  bedraagt: € 12,- per deelnemer*

Deelname is alleen toegestaan met loopfietsen, maximale wieldiameter 12 inch. 
(Skate)helm, shirt met lange mouwen en lange broek is verplicht. Deelnemers 
zijn verzekerd via de organisatie en hoeven dus geen licentie af te sluiten. Alle 
deelnemers ontvangen van de organisatie een nummerbord en een herinnering. 
Alle 6 finalisten ontvangen een beker.

* Toegang bezoekers is gratis, inschrijfgeld is inclusief verzekering.

Rapid Wheels Klazienaveen organiseert tijdens de  
NK Wielerweken in samenwerking met Gemeente Emmen het 
eerste NK Loopfiets in de historie.
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TIJDSCHEMA NK LOOPFIETS  -  4 JULI 2015

TRAININGEN

LOCATIE

09:30 - 10:00 uur Aanmelden (deelnemers ontvangen herinnering)

09:45 - 10:15 uur Training alle deelnemers
10:30 uur Aanvang wedstrijd
13:00 uur Prijsuitreiking

Vanaf woensdag 25 maart starten trainingen ter voorbereiding op het NK, check 
de website voor data.

Fietscrossbaan Rapid Wheels, Leeuw 1, 7891 TS Klazienaveen.



Uitnodiging

rapidwheels.nl

RapidRapidWheelsWheels

Voorinschrijving via www.rapidwheelsbmx.nl/nkloopfiets

ALGEMENE INFORMATIE

rapidwheels.nl info@rapidwheels.nl rapidwheelsbmx

Rapid Wheels Klazienaveen organiseert tijdens de  
NK Wielerweken in samenwerking met Gemeente Emmen 
het eerste NK Loopfiets in de historie.

REGELS NK LOOPFIETS

• Deelnemer moet beschikken over de Nederlandse nationaliteit
• Het is niet toegestaan voor ouder/verzorger om de baan te betreden
• Dragen van lange broek, shirt met lange mouwen en helm is verplicht
• Het is niet toegestaan om met sandalen of (teen)slippers deel te nemen
• Handschoenen worden aanbevolen
• Maximale wieldiameter loopfiets is 12 inch (30,48 cm)
• Rijder moet het parcours zonder hulp kunnen afleggen (tijdens wedstrijd)
• Rijder moet het gehele parcours afleggen om voor kwalificatiepunten
 in aanmerking te komen
• Nummerbord wordt uitgedeeld door de organisatie, het is verplicht 
 deze te gebruiken


