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Contact:  

Raf Rubens – Voorzitter  

Gsm: 0475789525  

Email: rafrubens@gmail.com 

Adres:  

Deusterstraat 74  

3990 Peer  

BMX Shops Reservatie/info  

via mail naar domenico.lauritano@gmail.com ten laatste voor 20/05/2019  

Team tenten:  

Enkel de geregistreerde teams kunnen een plaats reserveren. Reservatie via mail naar 

domenico.lauritano@gmail.com ten laatste voor 20/05/2019 Gelieve naam Team door te geven bij 

uw reservatie. Team plaatsen zijn 6X3m. Kostprijs: € 20  

Camping:   

Er is Camping voorzien deze is open van zaterdagmorgen 10 u kostrpijs  10€ reserveren is niet nodig. 

Samen staan is samen aankomen. Volg de instructies op van de medewerkers. 

Parking : 

Er mag niet geparkeerd worden in de Bosbeemdstraat om de hulpdiensten vrije doorgang te geven 

er zal politietoezicht zijn.  
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Inschrijvingen: 

Vergunninghouders kunnen op zaterdag en zondag inschrijven recreanten enkel op zondag 

inschrijvingen.  

Zaterdag 25 mei 2019 : 14.00 uur tot 16.00 uur  

Zondag 26 mei 2019 : 11.00 uur tot 12.00 uur  

- Tot en met 14 j: 8€/rijder  

- 15j en ouder: 10€/rijder 

 - Cruiser: 10€/rijder 

 - Recreanten tot en met 14 j : € 13€/rijder  

- Recreanten 15j en ouder + cruiser : € 15 /rijder  

 

Tijdschema trainingen op zaterdag 25-05-2019:  

Inschrijving : 14u00 – 16u00 (geen recreanten)  

Training: 14u00 - 15u30 training Boys/Girls -12 jaar 

15u30 - 17u00 training Boys/Girls +12jaar/cruisers  

17u00 - 17u30 training boys 15/16,junior men en elite men 

Recreanten mogen niet op zaterdag trainen  

 

Tijdschema wedstrijd op zondag 26-05-2019:  

Toegang: Gratis tot en met 12 jaar 5€ per persoon 12+ met of zonder begeleiderskaart  

Inschrijving : 11u00 – 12u00 iedereen  

Training : 11u00 – 12u15 : iedereen, cruisers staan voor te trainen in blok 2  

12u15 – 12u30 : enkel elite men 

Wedstrijd : 

start om 12u30 : beginnen met blok 1 aansluitend blok 2 en daarna recreanten  

Blok 1 : boys van 5 tot en met 11 jaar Girls van 5 tot en met 10 jaar Cruisers girls Cruisers  

Blok 2 : boys van 12 tot en met +19 jaar Girls van 11 tot en met +17 jaar Junior men Elite men  

Recreanten : alle leeftijden 


