Onderwerp:

Club- & Merkenteamcompetitie
Kampioenstrial 22 & 23 oktober Zelhem.

Hallo deelnemers, dealers & clubbestuurders,
Ook dit jaar weer mogelijk om te strijden voor je eigen club en/of motormerk. Net als in 2017 is er tijdens de
kampioenstrial bij de ZAMC de mogelijkheid om een team aan te melden voor de Club - & Merkenteamcompetitie.
Elke importeur, dealer of deelnemer kan één of meerdere teams aanmelden voor de clubteamcompetitie. Dit
team bestaat uit een drietal die lid zijn bij dezelfde club. Voor dit team is het niet relevant op welk motormerk
gereden wordt. Het team kan bestaan uit deelnemers van elke willekeurige klasse.
Elke importeur, dealer of deelnemer kan één of meerdere teams aanmelden voor de merkenteamcompetitie. Dit
team bestaat uit een drietal deelnemers met eenzelfde motormerk. Voor dit team is het niet relevant van welke
club de deelnemers lid zijn. Het team kan bestaan uit deelnemers van elke willekeurige klasse.
Zie hieronder een uittreksel vanuit het KNMV alg. reglement trial (artikel 11) betreffende team competitie.
•
Voor de Kampioenstrial kunnen club-en merkenteams worden ingeschreven.
•
Een team bestaat uit 3 licentiehouders.
•
Deelnemers aan de ONK, NK-Jeugd én Open Clubklasse kunnen worden aangemeld
•
De eindklassering wordt bepaald door het totaal van de individueel behaalde strafpunten over twee
dagen.
•
In geval van gelijkheid in het puntentotaal wordt de volgorde bepaald door de resultaten van de laatste
wedstrijddag.
•
Een rijder kan wel worden ingeschreven in zowel een clubteam als in een merkenteam
•
Een club / importeur / dealer mag natuurlijk meerdere teams aanmelden,
•
Tip; men is vrij om te kiezen voor een zgn. “topteam” maar mag ook kiezen voor één of meer
“gelijkwaardige” teams.
•
Tegelijkertijd met de huldiging van de Kampioenstrial worden ook de winnaars van de club - en
merkenteams gehuldigd.
Clubteam:
•
Ingeschreven deelnemers moeten clublid zijn van uw vereniging.
•
Een rijder kan maar door één club worden aangemeld.
•
Een rijder kan maar in één clubteam worden opgesteld.
Merkenteam:
•
Ingeschreven deelnemers moeten deelnemen met hetzelfde motormerk.
•
Een rijder kan maar in één merkenteam worden opgesteld
Kosten: De kosten per team bedragen € 15,= en dient te worden voldaan bij de inschrijving bij het ZAMC
wedstrijdsecretariaat. (Inschrijving van de NK jeugd deelnemers)
Let op, teaminschrijvingen staan los van individuele inschrijving.
Voorinschrijving voor teams is wenselijk, dit kan door het sturen van e-mail aan: trial@zamc.nl
Schrijf je in en stuur onderstaande info door.
Naam Clubteam/Merkenteam:
Motormerk:
Naam rijder 1 :
Naam rijder 2 :
Naam rijder 3 :
Betaling ad. € 15,= per team op zaterdag 14 oktober door: :……………...………………………… (teammanager)
We hopen op deelname van veel teams!
Met vriendelijke groeten,
Trialcommissie ZAMC

