MINI 3

Inschrijfingsformulier:

Naam:
Adres:

Telefoonnummer:
Emailadres:
Wagen:
Naam co-piloot
Ik schrijf mij in voor.
A

MINI 3: beginner
Hierbij ontvang je een enveloppe met:

Prijs
15 €

Uw bedrag:

* 1 x wedstrijdformulier.
* 1 x roadbook.
* 2 bonnetjes voor een worstenbroodje af te halen bij: Comme Chez Nous (1)
* 1 x rallyplaat.

B

MINI 3: gevorderde
Hierbij ontvang je een enveloppe met:

25 €

* 1 x wedstrijdformulier.
* 1 x roadbook.
* 2 bonnetjes voor een worstenbroodje af te halen bij: Comme Chez Nous (1)
* 1 x rallyplaat.

C

Ik doe mee aan beiden.

35 €

* 2 x wedstrijdformulier: beginner/gevorderde.
* 2 x roadbook.
* 2 bonnetjes voor een worstenbroodje af te halen bij: Comme Chez Nous (1)
* 1 x rallyplaat.

Hoe roadbook ontvangen?
Ik bel naar 0478/34 83 11 om alles af te halen. (2)
O
O
Ik wens alles via de post te ontvangen: extra kost.

In prijs inbegrepen.

5€

0

Totaal bedrag voor deelname MINI 2.
Hoe betalen?
Het bedrag overschrijven op rekeningnummer BE94 1030 1636 8214.
Mededeling: uw naam"spatie"uw keuze (A, B of C).

Op 6, 18 en 27 maart is het VERBODEN om te rijden door andere openbare activiteiten op het parcour!!!

Door mij in te schrijven doe ik automatisch afstand van verhaal.
Op uw te ontvangen wedstrijdformulier zal uw wagennummer staan.
Voor akkoord:

naam en
handtekening

(1) :

Vlaanderenlaan 59, 8970 Poperinge (gesloten op zondag).

(2):

Reningelststraat 70 A 8954 De Klijte (heuvelland)

In te vullen door organisatie:

Wagennummer:

Uitleg over de 2 type's ritten van MINI 3:
Beginner
U volgt een parcour van 80 km aangegeven door symbolen.
Bij de symbolen staan cijfers en letters. Hieronder vind u een voorbeeld.

dit is het 25ste punt:
dit is de afelegde
afstand in KM
Dit is de afstand van het
vorige punt tot dit punt.

25

O2
SN 3

opdracht 2
straatnaam 3de letter

7,5
0,89

Gevorderde.
U volgt een parcour van ongeveer 120 km aangegeven door symbolen.
Symbool A: Is zoals bij de beginner.
Symbool B : Een ander symbool die u terugvindt is de volgende:
Deze klok geeft 8 uur aan. De kleine wijzer is de richting die u dient te nemen.
Juiste richting:
Foute richting:

Symbool C: Er zijn 2 kaarten (niet op schaal) die na elkaar dienen verreden te worden.
Symbool D: Visgraat
Weg kwijt? Er zijn enkele oriëntatiepunten voor een herstart.
Andere opdrachten:
Er zijn verschillende opdrachten, er dient hier GEEN zin te worden gemaakt.
U dient wel op verschillende plaatsen de tijden in te vullen wanneer u op bepaalde punten komt en u
heeft een bepaald aantal minuten om naar een volgend punt te rijden.
U weet echter de minuten niet. Maar hou u aan de wegcode en u bent op de goede weg.

In te vullen door organisatie:

Wagennummer:

