PRESENTS

TOPCOMPETITIE BMX

24 MEI 2015
JOEL SMETS BMX CIRCUIT

DESSEL BELGIUM

algemene info
Bij deze bent u van harte uitgenodigd op de TOPCOMPETITIE wedstrijd van 24 mei 2015
Deze wedstrijd zal doorgaan op het JOEL SMETS BMX CIRCUIT DESSEL.
In deze uitnodiging vind u alle nodige informatie.

Contact :
Frank Smets
Alfons Smetstraat 30
2480 Dessel
GSM ;
0032 478/92.63.39
E mail ; frank.smets2@telenet.be
Website ; www.bmx2000.be

Adres wedstrijd :
JOEL SMETS BMX CIRCUIT
Sport park Brasel Dessel
Brasel 1 , 2480 Dessel Belgie

Omgeving :
Het volledige sportpark is afgesloten voor auto's, enkel met een geldig toegansbewijs kan je
toegang krijgen tot het sportpark.
er is geen parking voorzien ergens op het terrein zelf, wel kan je
parkeren in de straten tegenover het sportpark, let echter wel op dat je niet voor iemand zijn
oprit parkeert, de politie controleert de ganse dag.
er is net zoals vorig jaar een " geen stoelen zone" langs de eerste lijn, dus hier mogen geen stoelen
geplaatst worden tot op 3 m van de omheining.

Toiletten :
Dames en heren WC is voorzien in de sporthal.
Houd deze proper, het is in uw eigen belang.

Inkom publiek :
5 € per persoon , onder 14 jaar gratis
er zijn twee inkomplaatsen voorzien, inkom 1 is langs de tent, inkom 2 is
bij de ingang van de sporthal
op zaterdag zijn er reeds inkomtickets en inschrijftickets te koop.

Rijders info
Inschrijving :
zaterdag 23 mei,
14.00 - 16.00 uur
zondag 24 mei,
Block 1 : 8.15 – 9.15 uur
Block 2 : 13.30 – 14.30 uur
LET OP ; de inschrijving VINDT plaats in de kantine van de sporthal.
ingang langs het terras

Inschrijvingsgeld rijders :
Tot en met 14 jaar =
15 jaar en ouder =

8 € per klasse
10 € per klasse

( block 1 )
( block 2 )

Programma wedstrijd :
Tijdschema zaterdag 23 mei :
14.00 - 16.30
vrije en starthektraining alle leeftijden
16.30 - 17.00
vrije en starthektraining elite ( pro sectie )
Tijdschema zondag 24 mei :
9.00 - 9.45
training
10.00
manche 1 - 3
1/8 finale
1/4 finale
1/2 finale
finales
14.00 - 14.45
14.45 - 15.00
15.15

training
training
manche 1 - 3
1/8 finale
1/4 finale
1/2 finale
finales

block 1 ( boys & girls 5 - 11 j + cruisers )
block 1
block 1
block 1
block 1
block 1
block 2 ( boys & girls 12 j en ouder )
elite men
block 2
block 2
block 2
block 2
block 2

Camping / Parking
Camping rijders : ( 10 € per plaats )
Camping 1 is bij het voetbal stadion, inrit langs de sporthal.( 50 plaatsen )
Camping 2 is op 300 m wandelsafstand in de Boeretangsedreef. ( 30 plaatsen )
Camping is open vanaf vrijdag 22 mei 19.00 uur
bij aankomst zal u een plaats toegewezen krijgen door de organisatie.
Er is geen stroom voorziening, wel toiletten en stromend water.
LET OP ; er is verder GEEN camping, vol is vol.
UITRIT CAMPING 1 is op zondag langs de jeugdterreinen, volg wegwijzers.
Er mag NIET op de voetbalterreinen gelopen worden, er moet 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.
Douches zijn in de sporthal en zijn open op zaterdagavond van 16.00 – 21.00 uur
Voor beide campings reservaties mailen naar campingbmx2000@Gmail.com voor 20 mei
Dokterdienst regio Turnhout is te bereiken via volgend adres en tel nr.
Campus Blairon 410, 2300 Turnhout , tel nr 003214/41.04.10
Off-road club BMX 2000 DESSEL en het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen
schade en diefstallen op en rond de campings.

Camping / Parking medewerkers & commissarissen :
medewerkers en commissaris camping is voor het voetbalstadion.
camping is open vanaf vrijdag 22 mei 19.00 uur.
commissarissen en medewerkers welke gebruik willen maken van de camping dienen
zich vooraf aan te melden voor 20 mei via campingbmx2000@Gmail.com
commissaris parking is op de sporthal parking
medewerkers parking is achter het voetbal stadion.

Parking rijders / publiek :
Parkeren is mogelijk in alle straten tegenover het sportpark, let wel op dat je
niet op of voor een oprit parkeert, de politie zal controleren hierop.
het is tevens verboden te parkeren op het fietspad langs de grote weg.
op zaterdag is het verboden te parkeren bij de jeugd voetbal terreinen.
op zondag kan je wel parkeren bij de jeugd voetbal terreinen.

Elke overtreding ivm parkeren zal beboet worden door de politie

Team tenten
geregistreerde teams : ( paddock 1 )
Enkel geregistreerde teams kunnen gebruik maken van team paddock 1.
er dient gereserveerd te worden voor 20 mei via frank.smets2@telenet.be
er is ruimte voorzien voor een tent ( 6 x 3 m ) en één auto per team.
alle auto's dienen op zondag voor 9.00 uur ter plaatse te zijn.

Niet geregistreerde tenten : ( paddock 2 )
er is ook een paddock voorzien voor diegene die toch graag een tent zetten,
deze bevind zich op het skate terrein ( asfalt ), aansluiten bij aankomst
er zijn geen auto's toegelaten.
geen reservatie nodig.

let op :
het is VERBODEN tenten op te zetten binnen de omheining.

Shops :
Shops staan in de nabijheid van de team paddocks buiten de omheining, per shop is er een ruimte
van 12 x 6 meter voorzien, kosten per plaats is 125 €.
Shops aanmelden voor 20 mei via frank.smets2@telenet.be
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