Voorwaarden inschrijving Autospeedway Blijham

Junior:
Een juniorrijder is verplicht een licentie van de KNAF en of NAB te hebben en moet deze kunnen tonen op de wedstrijd dag.
Hij /zij is zelf verantwoordelijk voor zijn inschrijving, en de gegevens die hij / zij verstrekt op het inschrijfformulier en deze
correct invult! na de inschrijving heb je 7 dagen de tijd om gegevens te wijzigen hierna is dat niet meer mogelijk via
rijders@baansport-blijham.nl . Op de wedstrijddag worden ook geen gegevens meer veranderd zoals transpondernummer of
andere gegevens.

Deelnemer 18+:
De deelnemer is in het bezit van een geldig rijbewijs en een minimale leeftijd van 18 jaar. Hij /zij is zelf verantwoordelijk
voor zijn inschrijving, en de gegevens die hij / zij verstrekt op het inschrijfformulier en deze correct invult! na de inschrijving
heb je 7 dagen de tijd om gegevens te wijzigen hierna is dat niet meer mogelijk via rijder@baansport-blijham.nl . Op de
wedstrijddag worden ook geen gegevens meer veranderd zoals transpondernummer of andere gegevens.

Inschrijving:
De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar! Bij het niet kunnen deelnemen vervalt de inschrijving altijd aan de
Stichting Baansport Blijham. Kun je niet deelnemen mailen naar rijders@baansport-blijham.nl

Klasse:
Bij inschrijven kies je een klasse waar je in wilt deelnemen. Staat de klasse waar je in wilt deelnemen er niet meer tussen
dan is deze vol inschrijven is dus niet meer mogelijk !!. voor een plekje op de wachtlijst kun je een mail sturen naar
rijders@baansport-blijham.nl .

Startnummer:
Bij de inschrijving selecteer je een startnummer die bij de klasse hoort . staat je nummer er niet tussen kies je een ander
nummer. Bij de zelfde startnummers zal de 1ste inschrijver het nummer behouden en de 2de een ander nummer toegewezen
krijgen

Afmelden:
Afmelden met behoud van inschrijfgeld kan tot 14 dagen voor evenement , daarna vind er geen terug gave van het betaalde
inschrijfgeld. Afmelden kan via rijders@baansport-blijham.nl

Transponder:
Bij het niet invullen van een transponder nummer word er een transponder gehuurd! Binnen een paar dagen
krijg je van SBB een betaalverzoek voor de huur van een transponder. De kosten hier voor zijn € 25,- . de betaallink is 5
dagen geldig. Wil je rijden zonder transponder dat kan vul dan geen transponder in je rijd dan zonder punten en geen
finale dus geen prijsen.

