AANMELDINGSFORMULIER
voor deelname wedstrijden DMX Noord
(s.v.p. invullen in blokletters)
Voornaam

:

………………………………………..

Achternaam

:

………………………………………..

Geboortedatum

:

………………………

Adres

:

………………………………………..

NB.: rijders woonachtig
woonac
buiten het district Noord kunnen
alleen deelnemen aan de competitie mits ze rijdend lid
zijn van één van de deelnemende clubs.
Is dit niet het geval dan worden zij niet opgenomen in het
tussenklassement!!

Postcode

:

…………….………..

Alleen voor deelnemers van buiten district Noord:

Woonplaats

:

………………………………………..

Provincie

:

………………………………………..

Is uitsluitend in het bezit van een Basis Sport licentie:

competitie

alleen dagklassement

Lid van: ……………………………………

Kopie Basis Sport licentie bijgesloten:
Telefoonnr. privé : …………………………………..
…………………
Mobiel : …………………….………....………
……………
E-mail

:

Transponder nummer
Rijnummer

:

…………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………
:

………………………….…..……

…………**

Klasse
*)
*)
*)
*)
*)
*)

A
B
C
D
E
F2

*) F4
*) G
*) H

** rijnr’s worden toegekend
naar volgorde binnenkomst
aanmeldings
aanmeldingsformulieren

50cc
vanaf 5 jaar
** rijnr’s
65cc kleine wielen
vanaf 6 jaar
** rijnr’s
65cc grote wielen
vanaf 7 jaar
** rijnr’s
85cc kleine wielen
vanaf 10 jaar
** rijnr’s
85cc grote wielen
vanaf 11 jaar
** rijnr’s
125cc
vanaf 13 jaar
** rijnr’s
2-takten met een cilinderinhoud t/m 125 cc
250cc
vanaf 15 jaar
** rijnr’s
2-takten en 4-takten
takten met een cilinder inhoud t/m 250cc
500cc
vanaf 16 jaar
** rijnr’s
2-takten en 4-takten
takten met een cilinder inhoud t/m 500cc
Masters
vanaf 38 jaar
** rijnr’s

*) Aankruisen wat van toepassing is.

1
1
2
1
2
1

t/m 99
t/m 99
t/m 98
t/m 99
t/m 200
t/m 250

oneven
even
oneven
even

1 t/m 250
1 t/m 250
1 t/m 199

Let op: deelnemers in de "Masters"-klasse
klasse die de leeftijd van 40 jaar nog niet
hebben
ben bereikt zijn uitgesloten van deelname aan de landelijke finale.

IN BIJZONDERE GEVALLEN WAARSCHUWEN:
Naam

: ……………………………………………
……………………

Relatie tot rijder : ………………...………

Tel.nr

: ………………………….……… Mobiel : ……………………………………………….

Aldus naar waarheid ingevuld op ……………………… (datum)

Handtekening:

Indien jonger dan 18 jaar naam en handtekening ouder/voogd
Naam:
Handtekening:

Dit formulier zenden naar: L. Akkermans, De Buorren 82, 8408 HN Lippenhuizen

