
Uitnodiging Brabants Kampioenschap  
19 september 2015 

 

FCC Nuland nodigt alle rijders uit om deel te nemen aan het  Brabants Kampioenschap  op de BAB te Vinkel.  

 

Wedstrijd:  Het Brabants Kampioenschap Fietscross 2015 

 

Wedstrijdlocatie:  BMX Arena Brabant, Coppensdijk 8a, 5382 JT  Vinkel 

 

Organisatie:  FCC Nuland 

 

Trainingen:  Blok 1:   Jongens én meisjes én cruisers tot en met 12 jaar 

trainen van 8.45 uur tot 9.45 uur. 

   Blok 2:  Jongens én meisjes én cruisers vanaf 13 jaar en ouder  

trainen van 9.45 uur tot 10.45 uur. 

Tijdens de trainingen zal er gecontroleerd worden of iedereen in de juiste 

leeftijdsgroep traint. 

 

Belangrijk: Tijdens het Brabants Kampioenschap zal er van het eerste dubbele stuk van beide mogelijkheden 

gebruik gemaakt worden. De rijders in de klasses tot en met 12 jaar  rijden op het eerste dubbele stuk de 

rechterbaan (dus het lage gedeelte) en de rijders in de klasse vanaf 13 jaar rijden de linkerbaan van dit stuk (dus 

het hogere gedeelte). Na de 2e bocht rijdt IEDEREEN de rechtse baan. Dus in het 2e dubbele stuk rijdt 

iedereen hetzelfde. Let op: Wordt de meisjes klasse 12-13 jaar samengevoegd dan rijden ze allen het 

rechtergedeelte (het lage stuk) na de 1
e
 bocht.. Tijdens de training kan je hier alvast rekening mee houden! 

Aanvang wedstrijd: 11.00 uur 

 

Parc ferme:  Wij hebben een open (dubbel) parc ferme. 

 

Inschrijven:  Inschrijven is alleen mogelijk via het wedstrijdsecretariaat van de  

   eigen vereniging. 

   De voorinschrijving sluit 12-09-2015 om 23:59 uur. 

 

Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 4,00 per klasse. 

                                   Het inschrijfgeld voor de promotieklasse bedraagt € 2,00. 

 

 

Club  Iedere club dient een clubvertegenwoordiger te hebben. 

vertegenwoordiger: De clubvertegenwoordiger meldt zijn/haar rijders/sters aan tussen 

 8.30 uur en 9.30 uur. 

 Latere aanmeldingen/wijzigingen worden niet meer verwerkt. 
 De voorinschrijving lijsten worden voor 8.30 uur opgehangen, elke 

 rijder en/of clubvertegenwoordiger dient deze lijsten zelf te controleren. Indien er  

  fouten op deze lijsten staan kan dit  voor 9.30 uur gemeld worden door de 

clubvertegenwoordiger aan het nationaal juryteam. 

 De clubvertegenwoordiger zorgt ervoor dat het inschrijfgeld wordt 

 voldaan. Rijders/sters die zich bij de voorinschrijving hebben  

 opgegeven en niet mee doen moeten toch het inschrijfgeld betalen. 

 Dit geldt niet voor de promotieklasse. 

 Rijders/sters die zich op de wedstrijddag zelf nog aanmelden betalen 

 dubbel inschrijfgeld. 

 

Reglement:  De wedstrijd wordt verreden volgens het NFF wedstrijdreglement. 

 

Prijsuitreiking:  Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd. 

 

Routebeschrijving: Vanaf de A59 neem je afslag 51 en volg je de borden BMX. 

 

Diversen:  Zaterdagochtend 19/09 mogen er tenten geplaatst worden op de aangegeven  plaatsen 

 

Contactpersoon:   Christa Dollevoet, 06-48459885    


