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Zelhem 21-8-2017
Onderwerp: Clubteam competitie Kampioenstrial 14 -15 oktober Zelhem
Hallo clubbestuurders, trialrijders én trialfans.
Oude tijden laten herleven !
Dat was het credo van de ZAMC tijdens de editie 2016 van de befaamde KNMV 2-daagse Kampioenstrial.
Jazeker, de befaamde Kampioenstrial.
Vroeger ( !! ) werd altijd reikhalzend uitgekeken naar deze wedstrijd, daar werden immers DE kampioenen van het jaar bekend.
Altijd was het weer een feest om met fans, familie, sponsoren ergens in Nederland naar die Kampioenswedstrijd te gaan kijken.
Steevast was er altijd een geweldige sfeer, veel enthousiast publiek en spannende wedstrijden.
Onderdeel van de Kampioenstrial was ook altijd een aparte clubteam competitie, gewoon een super mooi onderdeel van de
jaarlijkse finalewedstrijd. Daar werd, op informele wijze, de vraag beantwoord welke club het sterkste team van Nederland heeft.
De ZAMC ( en eigenlijk iedereen ) willen graag die “oude tijden” laten herleven.
Afgelopen jaar hebben wij de clubteam competitie opnieuw op het programma van de Kampioenstrial gezet en tot onze verbazing
was het merendeel van ons trialwereldje gewoon NIET op de hoogte van deze competitievorm. En toch werd het een succes, er
werd echt serieus om deze clubtitel gestreden. Oké, hier en daar wat kinderziektes ( niet elke clubpenningmeester was op de
hoogte dat hiervoor ook inschrijfgeld betaald moest worden….? ), maar het is absoluut ook een reden om het dit jaar opnieuw aan
het programma toe te voegen.
Sterker nog, tijdens de aanstaande Kampioenstrial op 14 en 15 oktober gaan we nog een stapje verder !
Omdat wij dit jaar een combi Kampioenswedstrijd organiseren kunnen clubs teams aanmelden met rijders en rijdster met een ONK
licentie en/of een Basis Sport Licentie. (nodig voor deelname aan de NK-j. wedstrijd ) maar ook de deelnemers aan de Open
Clubklasse kunnen in een team worden opgesteld. ( die hebben immers ook een BSL )
Vorig jaar bleek MTCOB Schijndel het sterkste team van de totaal 5 aangemelde teams. Dat aantal teams was natuurlijk aan nog
de magere kant, maar daar kan nu dus verandering in worden aangebracht !
De kosten per team bedragen 12,- euro en dient te worden voldaan bij de inschrijving. Let op, team inschrijvingen staan los van
individuele inschrijving. Voorinschrijving voor teams is wenselijk, dit kan door het sturen van e-mail aan trial@zamc.nl
Schrijf je in en stuur onderstaande info ( na afstemming met de betreffende rijders ) door.
Naam Club :
Naam rijder 1 :
Naam rijder 2 :
Naam rijder 3 :
Betaling ad. € 12,= per team tijdens de inschrijving op 14 okt. door:
Zie hieronder een uittreksel vanuit het KNMV alg. reglement trial ( artikel 11 )
• Voor de Kampioenstrial kunnen clubteams worden ingeschreven.
• Een team bestaat uit 3 licentiehouders.
• Deelnemers aan de ONK, NK-Jeugd en Open Clubklasse kunnen worden aangemeld
• De eindklassering wordt bepaald door het totaal van de individueel behaalde strafpunten over twee dagen.
• In geval van gelijkheid in het puntentotaal wordt de volgorde in het klassement bepaald door de resultaten van de laatste
wedstrijddag.
• Ingeschreven deelnemers moeten clublid zijn van uw vereniging.
• Een rijder kan maar door één club worden aangemeld voor een clubteam.
• Een rijder kan maar in één team worden opgesteld.
Aanvullend:
• Een club mag natuurlijk meerdere teams aanmelden, ( wat is er leuker om alle deelnemende clubrijders/sters ook te laten
deelnemen in een team van HUN club ! )
• Tip; elke club is vrij om te kiezen voor een zgn. “topteam” maar mag ook kiezen voor één of meer “gelijkwaardige” teams.
• Door deelname wordt op sportieve wijze het clubgevoel een positieve impuls gegeven.
• Tegelijkertijd met de huldiging van de Kampioenstrial worden ook de winnaars van de clubteams gehuldigd.
We hopen op deelname van veel clubteams ! ( zie ook www.zamc.nl )
Met vriendelijke groeten.
Trialcommissie ZAMC

