Koninklijke Nederlandsche Wlelren Unie
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AANVRAA3F0FMULIER VOOR WEDSTRIJD-LICENTIE

De ondergetekende (naam, adres, telefoonnummer)

^krl^r^.

Polanerbaan 13"
3447 GN Woerden
Tel:03480-11544

M.e>S^iV;nWlc-i^-r.. A .TX?.^^UAM^P... .^ f5MC>.-. XITKI
verzoekt hiermede een licentie der K.N.W.U. te mogen dekonen voor het houden van een
wielersportprogramma waarvoor de navolgende bijzonderheden naar waarheid worden verstrekt.
1. BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE UITSCHRIJVER

Gemachtigde van

Q ."X C-.. .Tf-J^oW :

^

,

.. (aangesloten vereniging)

Gemachtigde van SUri^Ka.^.^icfci*^ HC^WWfeO . . \jS$AlM<i*G.

(comité)

LiJ^atschapsnummer van de K.N.W.U.: ... w^.vsS^ ,
DolRalen wat niet van toepassing is.
2. ' *TZONDERHEDEN BETREFFENDE HET PROGRAMMA^^

^.^UökotóL

Plaats waar de wedstrijd wordt verreden . .l_^«,A^.W'. Arr^I

Dag (en) en uur van aanvang )\. .'*ft?r.txX-C- ... xi.©.. UC^y^O .. VC^C». t-. — . -

V

Start en finish zijn gelegen .. .i^^.^buW\yy^.tiUvc>^^
Lengte van het parcours

i . r*-. W-/XVv

•• •

Is het parcours goedgekeurd door het distriktssportkommissielid? (zo ja, wanneer,) ,J^. Jjr/"
Wordt een voorwedstrijd voor de jeugd verreden?
j«/neen
Gewenst aantal
Aanvang
Totaal af te leggen afstand door:
deelnemers
a. beroepsrenners J
^J

b. amateurs

..<J5.l.lV»^.i-\iwe

iSf^u^

c. junioren
d.nieuwelingen
e .^^teranen

V

q. liefhebbers -j-Nta-V'

^X>HJ\+

©O..

\Cocl«

Is er een bijzonder reglement voor de wedstrijd (en)
<^
Zo ja, dan uiterlijk 50
dagen vóór de wedstrijd een exemplaar ter goedkeuring voorleggen aan de sportkcmmissie,
tenzij het reglement reeds eerder werd goedgekeurd.
Vorm(t)(en) de wedstrijd(en) een onderdeel van een ander dan een wielersportprogramma
van
Wenst u vóór, ter afwisseling of tijdens de pauze van de wedstrijd(en) nog andere sporten ,.
of publieke vermakelijkheden toe te laten? Zo ja, welke .^^K.t^U'crPo'ï-Sr-.Jfi^*. .^.TJ ZJ BA12
Hoeveel bedraagt de hoogste entreeprijs?

JL.^. .*-._:_. .

Eventuele bijzonderheden . - MoïjCénl&H/n .lc&n±.i.nt* . /^/IwVW
Bij deze wedstrijd zal wel/geen mechanische muziek worden voortgebracht.
3. BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE PRIJZEN
(Welk schema, ereprijzen en vermelding van een eventueel klassement) __a

.. a+^AvWo^.X •. 7C. .vt.^.-KU»^. NtoL rr.TJm.-r, T^^^J^O. .UtlMA** J.UJA-.r..'S^Uvww..?&*&.*\MfhtM*A*

4. WAARBORGSOM EN WEDSTRIJDGELD
Werd de waarborgsom en/of het wedstrijdgeld door u gestort, of geschteade zulks op naam
van een ander (persoon of vereniging? Juiste naam vermelden).

.JTfc
Waarborgsom op

llrQJh^S^..lA^ïïl^
pet giro/bank/kas betaald door

Wodstn jdgeld op . .2<? A^f.cP/.M é/?) per giro/haftk/'kas/ UyLaüld door Lj.f7l£itt4<?\.
Aanvrager verklaart tegenoverSse-^C.N.W.U., hare organen, leden, aangesloten verenigingen,
UJtschrijvc-rs en fcinn«n- av buitenlandse licentiehouders onherroepelijk de statuten,
re-glcmenten, instruktles, daarin op wettige wijze aan te brengen wijzigingen, en de andere
5oor de K.«./.'.U., hari o-gancn of leden als zodanig geromen.. te nemen of te erkennen
Deslüiten en handeli/.gei>. er alle daaruit voortvloeiende verplichtingen als voor zich
bindend t-, erkennen en verbindt zich deze stipt te zuilen naleven.
Handtekening
r

Jko^t^vw^ LM.. 19^/.

^tr/

'c

BELANGRIJK VOOR DE AANVRAGER
'. Dit formulier behoort tenminste 50 dagen voor de eerste wedstrijden) te worden
ingezonden via het distriktssportkammissielid in uw rayon.
2. Deze aanvraag zal niet in behandeling worden gencmen, alvorens de vereiste waarborgsom
in het bezit van de penningmeester van de K.N.W.U. is.
"?. Deze aanvraag zal ook niet in behandeling worden genomen, alvorens het vereiste wedstrijdgeld in het bezit is van de penningmeester van de K.N.W.U.
'». Evenmin zal deze aanvraag in behandeling worden genomen, indien niet alle vragen
juidelijk en bevredigend zijn ingevuld.
5. Ook volledig en bevredigend ingevulde formulieren waarborgen niet dat de vergunning voor
•3e wedstrijd(en) zal worden verleend, ook niet al heeft het distriktssportkommissielid
gunstig geadviseerd. De beslissing hieromtrent berust uitsluitend bij het dagelijks bestuur
van de sportkonmissie, die aan de vergunning bijzondere voorwaarden kan verbinden.
5. Programma's, reklamebiljetten en aankondigingen dienen allen te vermelden, dat de
wedstrijd(en) word(t)(en) gehouden onder de reglementen van de K.N.W.U.
^É Op gevaar van gestraft te worden, dient de uitschrijver de sportkonmissie uiterlijk acht
.:agen voor de aanvang van de wedstrijd(en) in het bezit te stellen van volledige opgave van
<2nen (alfabetisch gerangschikt) en licentienummers der deelnemers en de eventuele reserv
-iij, die niet op deze lijst voorkomen, mogen niet aan de wedstrijd(en) deelnemen, behoudens
schriftelijke dispensatie van de sportkommissie. Een dergelijke opgave dient gelijktijdig
te worden verstrekt aan het distriktssportkommissielid.
3, De uitschrijver is verplicht aan de renners, die reglementair inschrijven, ongaand een
bevestiging te zenden, dat de inschrijving werd geaccepteerd, resp. dat zulks niet het
it-va] was.
). De uitschrijver is verplicht binnen drie dagen na afloop van de wedstrijd(en) de
-'ol ledige uitslag in te zenden aan het uniebureau.
bVENUIELE OPMERKINGEN VAN HET DISTRIKTSSPORTKOMMISSIELID:

Handtekening van het distriktssportkommissielid

De heren distriktssp'^rtkonmissieleden worden dringend vei zocht dit formulier
niet voor akkoord getekend aan het untebureau op te zenden, indien niet alle
virageti volu>ln nn bevtedlerend zijn beantwoiud.

