Deelnemersinformatie Koerspret 3 uurs Funrace
Nog een paar dagen dan is het zover. De Koerspret 3 uurs MTB Funrace. Om goed voorbereid aan de
start te staan hieronder nog wat praktische informatie. Lees dit goed door.

Programma
Zaterdag 23 juli
14:30 – 16:15 Registratie open 3 uurs MTB Fun race
14:30 – 16:00 Parcoursverkenning NK XCO en 3 uurs race
16:30 – 19:30 Registratie open NK XCO
19:30 – 20:30 Parcoursverkenning NK XCO

Parkeren
P1
P1 is het parkeerterrein van SnowWorld Amsterdam (Heuvelweg 6-8, Velsen-Zuid). Houd de eerste 2
rijen vrij voor gasten van SnowWorld Amsterdam! Hier komen ook borden bij te staan.
P2
P2 is op de weg naar Vario Hippique. Parkeer hier aan de linkerkant in de berm
Voertuig langer dan 5,5 m?
Parkeer dan op de parkeerplaats bij de Zijkanaal B-weg. Hier zijn de plekken ruimer en is het
makkelijker parkeren voor grote voertuigen.
Let op! Overnachten en tenten plaatsen op de parkeerplaatsen is niet toegestaan!

Inschrijving
De inschrijving vindt plaats in de tent buiten bij SnowWorld. De tijden dat de inschrijving open is
staat vermeld in bovenstaand programma.

Route
De route gaat grotendeels over de NK route. Tijdens het infietsen staan er op de splitsingen bordjes
geplaats waar de 3 uurs MTB Funrace langs zal gaan.
Elk team krijgt een bidon met transponder erin welke doorgegeven wordt bij het wisselen van
teamgenoot. Zorg er dus voor dat je een bidonhouder (extra) op je fiets hebt. Solisten mogen
eventueel de transponder op hun voorvork monteren.
Het wisselvak bevindt zich tegenover de finishlijn. In dit vak kun je je bidon met transponder
doorgeven aan je teamgenoot die dan de race kan vervolgen.
Na afloop van de race lever je de transponder weer in bij de inschrijfbalie.

GPX

AGU Venture
Speciaal voor alle deelnemers en bezoekers aan het AGU Venture NK MTB 2022 15% korting op de
hele AGU Venture bikepacking & Venture bikewear collectie.
Ga naar agu.com en kies jouw items. Vul de couponcode in bij het afrekenen. Deze korting is geldig
tot en met 1 september 2022
Couponcode: VENTURE15
Elke dag kan een avontuur zijn. Dat is waar het bij de spiksplinternieuwe AGU Venture bikewearcollectie om draait. Buiten de gebaande paden gaan en je eigen vrijheid creëren. Deze collectie heeft
alles wat je nodig hebt voor elke omstandigheid en elk weertype. Het maakt niet uit waar je rijdt, wat
je rijdt of hoe je rijdt. Gravel, MTB, bikepacking, touring; we’ve got your covered!

Visker
De winkel en werkplaats van Viskercycles Spaarnwoude (aan het NK parcours bij zijkant pand
Snowworld) is tijdens het NK op zondag geopend van 9 tot 15 uur. Naast alle reguliere service en
verkoop is er ook nog een prachtige Summersale met 15% korting op de Specialized testvloot,
overjarige Turbo E-bike modellen, S-Works helmen en S-Works raceschoenen.
Succes met de laatste voorbereidingen en tot aankomend weekend!
Organisatie NK mountainbike Spaarnwoude

