Hoe in te schrijven voor E.K. / W.K. bij NOMAC
Vanaf 2018 is de 40+ klasse een officiële Europees kampioenschap.
Hiervoor schrijf je je in bij je nationale federatie (in Nederland bij de NOMAC) op dezelfde manier als
alle andere E.K. en W.K. in 2018.
Op de jaarlijkse vergadering van de EFRA begin November geeft de NOMAC al de bij hun bekende
aanvragen op voor de diversen E.K. en W.K. in 2018 dit worden allocaties genoemd.
Wanneer van deze opgaves en het inschrijfgeld voor 18 december betaald zijn ben je zeker van
startplaats op het betreffende kampioenschap.
Na 21 december worden de aanvragen een reallocatie en is dit mogelijk tot het kampioenschap zijn
maximale aantal deelnemers heeft bereikt. (150 voor 40+ in 3 klasse BC-08, EC-08 en BC10)
De datum tot wanneer je kan inschrijven kan per nationale federatie verschillen vraag dit na bij uw
federatie zodat u zich tijdig kan opgeven.
De EFRA vraagt aan de nationale federaties om 30/60 dagen (EK / WK) voor de start van het
kampioenschap alle gegevens van de deelnemers ingevuld te hebben in de daarvoor bestaande EFRA
tool.
Het secretariaat van de NOMAC is vanwege vakantie vanaf 1 Juli tot 31 juli 2018 gesloten en heeft
hiervoor al alle gegevens van de 40+ al naar de EFRA gestuurd.
Ook vraagt de EFRA om het aantal extra banden sets buiten de verplichte banden als dit geld voor
een klasse waar in gereden volgens het EFRA reglement. (ook bij 40+)
Doordat het secretariaat over de emailadressen beschikt van de deelnemers krijgen zij hier een
e-mail over van de NOMAC voor hun opgave van de extra bandensets.
Alle bandensets dienen aan de leverancier van de bandensets betaald te worden.
Wanneer er meer informatie is over de banden zal dit hier op de website geplaats worden.
Op de RACO2000 site staat een formulier waarin men kan invullen de camping plaats met Camper (
ook qua lengte), tent of caravan.
Hierin zal ook gevraagd worden wanneer je arriveert en weer vertrekt.
Tevens willen wij op vrijdag 31 augustus een BBQ houden. Ook hiervoor zal een formulier worden
gemaakt op de WWW.RACO2000.NL site.
De directe link naar de EK40+ pagina is: http://www.raco2000.nl/?page_id=2498

