OPEN MTB RACE + MTB KIDS SERIES
Dessel 1 maart 2015
Bij deze bent u uitgenodigd op de eerste manche van de MTB KIDS SERIES 2015 en de
OPEN MTB RACE voor licentie en niet licentie houders op en rond het
JOEL SMETS BMX CIRCUIT in Dessel.
Hieronder vind u alle info betreffende deze wedstrijd.

ALGEMENE INFO :
Contact : Frank Smets
Tel.
0032 14/37.26.29
Mobile 0032 478/92.63.39
E mail
frank.smets2@telenet.be
Website www.bmx2000.be
Plaats wedstrijd : JOEL SMETS BMX CIRCUIT
Sport park Brasel Dessel
Sportpark 6
2480 Dessel
België

ONLINE INSCHRIJVEN KIDS SERIES:
Wie wil deelnemen aan de mountainbike kids challange wedstrijd op 1 maart in Dessel kan
hiervoor op voorhand online inschrijven via de site van de kids challange
http://mtbkidschallenge.be of www.wielerbondvlaanderen.be en dit ten laatste 8 dagen
voor de wedstrijd.
Of ter plaatse tot 30 min voor de start.

AANMELDEN KIDS SERIES:
Deze vind plaats in de sporthal op de tweede verdieping, ingang langs het rode gebouw.
Begint één uur voor de eerste wedstrijd en je kan inschrijven tot 30 min voor de start.

INSCHRIJVINGSGELD KIDS SERIES :
Te betalen bij het inschrijven op zondag
- Licentiehouders vooraf ingeschreven
= 6 € inschrijving
( incl. stuurbord )
- Licentiehouders NIET vooraf ingeschreven = 8 € inschrijving
( incl. stuurbord )
- Niet licentiehouders
= 9 € inschrijving
( 5 € waarborg )
- Niet licentiehouders nummerborden terug binnen brengen na de wedstrijd

INSCHRIJVEN OPEN RACE :
Deze gebeurt ter plaatse in de sporthal op de tweede verdieping tot ten laatste 30 min voor
de start van de wedstrijd, ingang langs het rode gebouw.

INSCHRIJVINGSGELD OPEN RACE :
Te betalen bij het inschrijven op zondag
- Licentiehouders
= 7 € inschrijving + 5 € waarborg nr bord
- Niet licentiehouders = 7 € inschrijving + 5 € waarborg nr bord + 5 € dag verzekering
- nummerborden terug binnen brengen na de wedstrijd

INSCHRIJVINGSGELD YOUTH SERIES :
Te betalen bij het inschrijven op zondag
- Licentiehouders
= 5 € inschrijving + 5 € waarborg nummerbord
- nummerborden terug binnen brengen na de wedstrijd

TOILETTEN / KLEEDKAMERS EN DOUCHES :
Deze bevinden zich in de sporthal op de tweede verdieping met ingang langs het rode
gebouw.
Houd deze proper, het is in uw eigen belang.

BMX CIRCUIT :
Het is ten strengste verboden om over het BMX terrein en de pumptrack te lopen en
of rijden met de MTB.

PROGRAMMA OPEN MTB RACE :
Inschrijving vanaf 7.30 uur
9.15 uur ,
Start U40
( 60 min wedstrijd )
10.30 uur , start 40 + / dames / youth series
( 60 min wedstrijd )
11.45 uur
podium alle reeksen
( apart podium dames + youth series )

PROGRAMMA MTB KIDS SERIES :
Inschrijving vanaf 10.00 uur
12.00 uur start dikke banden race 7-11 jaar
12.30 uur
start wedstrijd U 9 = 7-8 jaar
13.00 uur
start U 11 = 9-10 jaar
13.30 uur
podium
14.15 uur
start dikke banden race 12-18 jaar
15.00 uur
start U 13 = 11-12 jaar
15.45 uur
start U 15 = 13-14 jaar
16.45 uur
podium

( 15 min wedstrijd )
( 15 min wedstrijd )
( 20 min wedstrijd )
( 25 min wedstrijd )
( 30 min wedstrijd )
( 40 min wedstrijd )

CAMPING :
-

Camping is langs het BMX circuit
Camping is open vanaf zaterdag 1 maart 12.00 uur.
U dient de afvalzak te gebruiken die u bij aankomst heeft gekregen.
Er mag geen los afval achtergelaten worden op en rond de camping en parkings.
Er mag NIET op de voetbalterreinen gelopen, gevoetbald of iets dergelijks gedaan
worden, kortom, er moet ten alle tijden vanaf gebleven worden.
Respecteer de richtlijnen aangegeven door de organisatie aub.
Gelieve na 22.00 uur geen lawaai meer te maken op en rond de camping
denk aan de rijders en aan de buurtbewoners.
Off-road club BMX 2000 DESSEL en het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk
voor ongevallen, schade en diefstallen op en rond de camping.

PARKING :
-

Parking is langs het BMX terrein
Het is toegelaten in de straten tegenover de sporthal te parkeren, u dient echter wel
rekening te houden met de buurtbewoners, elke overtreding zal meteen bestraft
worden door de politie.

