
                 
Uitnodiging voor het  
Kampioenschap van het Maasland 
Op 14 Oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
Organisatie  : FCC Oss 
 
Wedstrijdlocatie : Gielekespad 10, 5343 XN Oss 
 
Openingstijd  : Terrein open vanaf 8:00 
 
Parkeren  : Op aangeven van de parkeerwachters 
 
Trainingen  : Blok 1:  8:45 uur tot 9:45 (t/m 12 jaar) 
    Blok 2:  9:45 uur tot 10:45 uur (vanaf 13 jaar) 
 
    Mogelijkheid tot extra training op: 
    Woensdag 4-10-2017 van 18:30 tot 20:30 
    (Afhankelijk van het weer check de website of facebook) 
    Kosten € 3,50 per rijder  
 
Aanvang wedstrijd : 11:00 uur 
 
Inschrijven  : Is alleen mogelijk via het wedstrijdsecretariaat van jullie  
    eigen vereniging.   
    De inschrijving sluit op 6 oktober 2017 om 23:59 uur. 
 
Inschrijfgeld  : Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 5,00 

per klasse * 
    Het inschrijfgeld voor de promotieklasse bedraagt € 1,00.    

* Deelnemers die zich op de wedstrijddag zelf nog 
aanmelden betalen dubbel inschrijfgeld. 

 
Clubvertegenwoordiger: Iedere club dient een clubvertegenwoordiger te hebben. 

De clubvertegenwoordiger meldt zijn/haar deelnemers  
aan tussen 8.30 uur en 9.30 uur. Latere aanmeldingen / 
wijzigingen worden niet meer verwerkt. 
 
De voorinschrijvingslijsten worden vanaf 8.00 uur 
opgehangen, waarbij verwacht wordt dat elke deelnemer 
en/of clubvertegenwoordiger deze lijsten zelf controleert. 
Indien er fouten op de lijsten staan dan kan dit vóór 9.30 
uur gemeld worden door de clubvertegenwoordiger aan de 
jury. 



De clubvertegenwoordiger zorgt ervoor dat het 
inschrijfgeld wordt voldaan. Deelnemers die zich bij 
voorinschrijving hebben opgegeven en niet meedoen 
moeten toch het inschrijfgeld betalen. Dit geldt niet voor 
de promotieklasse. 

 
Reglement  : De wedstrijd wordt verreden volgens het   
    NFF wedstrijdreglement. 
 
Prijsuitreiking : Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd. 
 
Routebeschrijving 
De meest eenvoudige manier om bij “FCC Oss” te komen is als volgt: 
Neem op de autobaan A59 de afslag Oss / Heesch (afslag 52). 
Ga onderaan de afrit rechtsaf richting Oss. 
Bij de stoplichten op de Cereslaan rechtdoor. (vanaf Den Bosch 2 x stoplichten 
rechtdoor). Bij de 1e rotonde 3e afslag, linksaf, richting het Woud. 
Hierna 2e straat linksaf. (BMX Baan / Geffense Plas) 
Er worden wegbewijzeringborden geplaatst met “FCC Oss”. 
Volg bij aankomst FCC Oss de aanwijzingen van de parkeerwachter op!! 
 
Baanadres: Gielekespad 10, 5343XN, Oss (bij 'de Geffense Plas') 
 
Telefoonnummer: 06-55916020 Ronny van Dinther  
 
Website: www.fccoss.nl 
 
Tot slot 
 
Tenten (maximaal 2 per club/vereniging, maximale afmeting totaal aan tenten 6 
bij 3 meter) mogen op het eerste stuk ter hoogte van de startheuvel tot aan de 
eerste bocht worden geplaatst tegen het hekwerk, en langs het 2e stuk vanaf de 
containers naast de kantine op de verhoging en verlengde daarvan tot achter de 
eerste bocht. Plaats de tenten zo dicht mogelijk tegen elkaar ivm de beperkte ruimte. 
Houd wel rekening met de voetgangers (met en zonder fiets). 
Tenten mogen geplaatst worden vanaf 7.30 uur s'morgens op de wedstrijddag 
 
Foto’s op de baan kunnen gemaakt worden in overleg met de trackmanagers. 
 
Tijdens de wedstrijddag zijn er verkoopstands voor BMX spullen en er is een 
fietsenmaker aanwezig. 
 
Wij wensen u een prettige en sportieve BMX-dag toe! 
 
Entree voor publiek is gratis !! 
 
Met vriendelijke groet,  
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