Stichting 4x4 Sport
UITNODIGING
12 mei 2019, op ‘De Landsard’ in Eindhoven
Op 12 mei 2019 wordt op het circuit ‘De Landsard’ in Eindhoven de 2e ONK trial
wedstrijd van dit jaar georganiseerd.
Graag nodigt de Stichting 4x4 Sport je uit aan deze wedstrijd deel te nemen.
Aanmelden
1. Door het bijgevoegde inschrijfformulier, volledig ingevuld, te mailen aan
rijders@4x4sport.nl. Inschrijfgeld kan voorafgaand de wedstrijddag worden
overgemaakt naar:
IBAN: NL84 RBRB 0915365502
Ten name van Stichting 4x4 Sport.
Graag vermelden bij de omschrijving: Naam + wedstrijddatum
* Op de wedstrijddag zelf kan het inschrijfgeld alleen contant worden voldaan.

Inschrijfgeld voor rijders vanaf 18 jaar
€
50,00 Voor rijder inclusief bijrijder
€ 100,00 Dubbelstart rijders (2x € 50)
Voor rijders inclusief bijrijders; bij vooruitbetaling van alle geplande
evenementen in 2019
Inschrijfgeld voor rijders in de leeftijdscategorie 16 tot 18 jaar.
€
30,00 Voor rijder inclusief bijrijder, mits bijrijder in het bezit is van een
geldig rijbewijs en ouder is dan 18 jaar.
€
80,00 Dubbelstart rijders (1x € 30 + 1x € 50)
Locatiegegevens
De toegangsweg van het wedstrijdterrein is gelegen aan de Landsardseweg te
Eindhoven (ter hoogte van huisnummer 36) (zie routebeschrijving).
GPS coördinaten: N 51 27.559, E 5 22.032 / N 51 27 33.6, E 5 22 1.9.
Dagplanning
• 08.00 – 09.15 uur : aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat (sluit 9.15 uur)
• 08.15 – 09.30 uur : technische keuring (sluit 9.30 uur)
• 09.45 uur
: verplichte rijders- en officialsbriefing, aansluitend aanvang
wedstrijd
• 12.30 – 13.00 uur : pauze
• 16.30 uur
: einde wedstrijd, proeven worden gesloten
• ± 16.45 uur
: prijsuitreiking
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Bijzonderheden
• Op dit terrein zijn uitsluitend de deelnemende voertuigen en de voertuigen van
de organisatie toegestaan.
• Overnachten op dit terrein is niet mogelijk.
• Laten we na afloop van de wedstrijd ervoor zorgen dat we het wedstrijden het parkeerterrein opgeruimd achter laten!
Overnachtingsmogelijkheden
SVR Camping ’t Dekske
’t Dekske 1
5513 PB Wintelre
Telefoon: +31 (0)40- 205 26 12
Website: www.campingtdekske.nl
E-mail: info@campingtdekske.nl
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Kampeerboerderij ‘t Caves
Veneind 5
5513 NE Wintelre
Telefoon: +31 (0)40-205 1805
Website: www.hetcaves.nl
E-mail: info@hetcaves.nl

telefoon: +31 6 34418763
website: www.4x4sport.nl
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