
RAPID WHEELS Clubcompetitie 2017 

Op 7 juli is het zo ver. Dan vindt de tweede Rapid Wheels Clubcompetitie 2017 plaats.  Deze 

wedstrijd vindt plaats op de Pumptrack en is de tweede in een reeks van 3 Clubwedstrijden. Om het 

geheel een zomers tintje te geven zal ook de BBQ worden aangestoken. (kosteloos)  

 

Elke clubwedstrijd kent winnaars met prijzen. Omdat het een competitie betreft zullen alle 

deelnemers die aan alle drie clubwedstrijden hebben deelgenomen aan het eind van de derde 

wedstrijd ook in de prijzen vallen.  Dat is dus gelijkwaardig aan de district wedstrijden van de NFF en 

de afdeling kampioenschappen van de KNWU waar ook iedereen die deelneemt aan het eind in de 

prijzen valt. 

Alle drie wedstrijden zijn op een vrijdagavond gepland in een weekend dat er geen NFF of KNWU 

wedstrijden plaats vinden.  Tijdens de wedstrijd zal ook een informatie sessie plaatsvinden.  

Wedstrijd planning: 

Datum Tijd Clubwedstrijd Thema 18:00-18:25 Status 

vrij 17-mrt 18:00 – 21:00 1/ Crossbaan   Wedstrijd uitleg / Regels / lijsten etc Gereed / afgerond 

vrij 7-jul 18:00 – 21:00 2/ Pumptrack           Wat kun je allemaal leren op een 
Pumptrack. 

Door J.d.Geus / 
H.Folkers 

vrij 10-nov 18:00 – 21:00 3/ Crossbaan           Volgt  

 

Inschrijven: 

Dit moet via het wedstrijdinlogsysteem van de website.  

Inlogsysteem Rapid Wheels: Klik hier 

Handleiding inloggen: Klik hier 

Sluitingsdatum inschrijven 2de wedstrijd: 30 juni  

 Inschrijven op de dag is niet mogelijk vanwege het korte tijdsblok waarin de wedstrijd plaatsvindt. 

Kosten:  

Er zijn geen kosten aan de Clubwedstrijd verbonden. Elk lid mag kosteloos meedoen. 

Daarnaast wordt er een BBQ voor rijders, ouders en verzorgers aangeboden door het 

bestuur. Ook kosteloos natuurlijk. 

Wedstrijdreglement: 

De Pumptrack wedstrijd zal volgens het Knock out principe verlopen. Eerst moeten de rijders zich 

middels een Time trial kwalificeren. Eenmaal gekwalificeerd wordt steeds per 2 rijders gestart en 

gaat de snelste rijder door. Verwachting is dat de wedstrijden inclusief prijsuitreiking rond 20:30 zijn 

afgelopen. Er zijn 6 categorieën, en daarmee 6 Eerste en 6 Tweede prijzen. 

 

Vragen ? 

Trainers Erik, Hans of Johan kunnen ze beantwoorden. 

Evt een mail naar secretaris@rapidwheels.nl 

 

http://rapidwheels.nl/wp-beheer/wp-login.php
http://rapidwheels.nl/wp-beheer/wp-content/uploads/2015/01/Gebruikershandleiding-inlogsysteem-Rapid-Wheels.pdf
mailto:secretaris@rapidwheels.nl

