
Beste (toekomstige) FAC 1600 en Rodeo coureur,

In Den Haag is men er naar een aantal jaar eindelijk over uit. "de crisis is voorbij". 

Echter snappen wij met ons allen wel dat dit in de aankomende jaren nog niet gaat 
betekenen dat we onbeperkt veel "zakgeld" gaan overhouden. Daarbij is de crisis bij 
nagenoeg alle deuren langs geweest.

Toch horen wij van de FAC steeds meer geluiden van mogelijke toekomstige coureurs 
die het crossen wel eens wil gaan proberen en of opnieuw wil gaan proberen dit allen 
tezamen heeft de FAC doen besluiten voor de FAC 1600 en Rodeo het “Equipe” 
systeem in te voeren.

In een equipe kan men met twee of meerdere coureurs een kampioenschap rijden in de 
FAC 1600 of Rodeo klasse. Hierdoor is men in staat de kosten en tijd te reduceren met 
(een) mede coureur(s), beleeft men wel de sensatie van het crossen en deelt men samen 
de spanning van het eind resultaat in het clubkampioenschap.

De uitgeschreven kans voor (toekomstig) coureurs met een laag budget, drukke agenda, 
de rookie, de herintreder en vooral niet te vergeten de vriend langs de baan die maar al te 
graag mag zeggen dat hij het beter kan.

Regels:

* Geef het door via de mail dat je graag equipe wilt gaan rijden en met welke coureurs,  
startnummer, klasse en transponder nummer.

* Bij inschrijving via de site geef je aan wie de rijder van die wedstrijddag is met equipe  
erbij. 

* Het is NIET de bedoeling dat er op de dag zelf tijdens een manche word gewisseld van  
coureur, mochten we dit merken is er aftrek van punten...

* Mocht de coureur die men opgeeft toch niet kunnen geef  het door vóór sluitingstijd  
inschrijving van de wedstrijd dag.

*In het verloop van het seizoen kunnen er geen coureurs aan de equipe toegevoegd  
worden, wil je dit wel dan moet er een nieuw equipe team gemaakt worden en start men  
met 0 punten .

Equipe team succes toegewenst,

FAC bestuur.


