
PÄques en Alsace

Voor de sekrtetaris van de VVO clubs 30/12/2012
copie Voorzitter VVO
=====================================================

PÄques en Alsace (30/03 - 01/04 2013) door CO-Colmar ingericht zal de eerste � Multi-day � 
Wedstrijd in de wereld van FFCO, door HELGA behandeld zijn.

In samenwerking met Michel Duboc (Co - Colmar), stellen wij voor het � OL-CO system � te 
gebruiken voor de inschrijvingen van de lopers van jullie klubs.

Dat is natuurlijk niet verplicht, maar, als gebruikt, volgen a.u.b. de procedure hieronder : 

1) alleen inschrijvingen � per klub � - geen individuele inschrijving
2) te sturen naar rma@helga-o.com die het bestand zal nakijken samen met de andere dokumenten
3) de inschrijvingen mogen beginnen …

a) vanaf 01/01/2013 om de IOF kategorien �berekend op 2013 � te gebruiken.
b) alleen gedurende de eerste periode van inschrijvingen, d.w.z. VOOR 01/02/2013

4) Het dokument dit normaal wordt gezonden samen met het Excel bestand voor OL-CO moet 
verplaats worden door het originele dokument van de organisateur (pdf ofwel doc) beschikbaar op
de website van de wedstrijd. Een kopie van dit dokument is bijgevoed aan deze briefje.
Aandacht : op dit dokument, de eventuele nummer van de persoonlijke SI-cards invullen.

5) alle financiele operaties moeten behandeld worden met de bankrekeningen en andere instructies 
gegeven door de organisateur

6) Belangrijk : een medisch attest is verplicht in Frankrijk om te mogen deelnemen. Jullie mogen 
deze dokumenten samen met de inschrijvingen zenden naar rma@helga-o.com (Robert Marique –
rue des Hougnes 94 – 4800 VERVIERS) die zal laten volgen.

6) Extra geval : deze 3 daagse zijn deel van de � Classement National – CN � van FFCO.  De 
belgische lopers die een dubbele aansluiting hebben met een Franse klub en willen dat met hun 
deelneming rekening word gehouden voor de CN, moeten de direkte online procedure gebruiken 
via FFCO website.

======================
Tot straks in Alsace

Michel, Michael et Robert
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