Inlichtingen voor de Top Competitie
SOUMAGNE 30 JUNI 2019
CONTACTEN
Jean Vaessen, Président : 0495/790.624.
Martine Counet, Secrétaire : martinebmxs@gmail.com 0490/40.31.64.

ADRES VAN DE CIRCUIT
Avenue des Acacias in 4630 Soumagne
TENTEN TEAMS
Alleen de geregistreerde teams mogen een plaats reserveren . U kunt een mail
naar martinebmxs@gmail.com tot 23 juni 2019 om te reserveren.
Voor elke team wordt een plaats van 6X3 meter en EEN parkeerplaats gepland.
Deze parkeerplaats ligt Jean Jaures Straat.
Prijs : 20€ te betalen op de bankrekening van de BMXS BE 26 0689 0776 5029
bij reservering!
Geen plaats zonder reservering voor 23/06.
DE BMXS is niet verantwoordelijk voor diefstal en afbreak van tenten en
afgeslagen material.
De winkels
U kunt een mail naar martinebmxs@gmail.com om te reserveren voor 23 juni
2019
Prijs: 125 euros
Te betalen op de bankrekening van de BMXS BE 26 0689 0776 5029 bij
reservering
Plaats (zie plan)
EASY UP
De Easy up kunnen alleen langs de eerte lijn tegen de muur geplaatst worden.
Geen Easy up langs de laatste lijn.

CAMPING
Camping deelnemers : zie plan hieronder
Camping commissaris : zie plan hieronder
Camping geopend vanaf zaterdag 29 juni 2019 om 10.00 uur.
Uw plaats zal door mensen van de BMXS gegeven worden.
U moet de vuilniszak van de clun gebruiken. U mag niet je vuilnissen op de grond
van de camping verlaten. U mag je vuilniszakken op een zekere plaats
samenzetten.
Geen lawaai na 22.00 uur op de camping om de deelnemers te respecteren.
Geen water, geen elektriciteit.
Prijs : 15€ per aanhangwagen/mobilhome.
Beschikbaar douches in de sporthal.
DE BMXS is niet verantwoordelijk voor ongeluk, diefstal op of dichtbij de
camping.
De reserveringen worden gedaan via e-mail martinebmxs@gmail.com voor 23 juni.
ANTI-DOPAGE CONTROLE
De plaats die hiervoor is voorzien bevindt zich in de sporthal (Place de la gare 1
Soumagne )
Persoonscontact is: Jean Vaessen( president): 0495/790.624
Parking
Op het Stationplein (zie plan)
Voor de comissarissen is het JeanJaurès straat (zie plan)
WARM UP ZONE
Deze zone zal op de straat aan de ingang van de piste zijn (Zie plan)
INSCHRIJVINGEN
In de tent naast de piste.
Tot en met 14 jaar : 8€ per piloot
Vanaf 15 jaar : 10€ per piloot
Cruiser 15+: 10€ per piloot
TRAINING ZATERDAG 29 JUNI 2019
Vrije toegang.
14h-15h30 : boys/girls -12
15h30-17h : boys/girls +12 & cruiser
17h-17h30 : boys 15/16 & junior men & élite men

17h30-18h : open training
RACES OP ZONDAG 30 JUNI 2019
Toegang : 8€
Blok 1
Inschrijvingen : van 8.15u tot 9u30
Training : 8.30u tot 9.45u
Races : vanaf 10u
Blok 2
Inschrijvingen : van 12u tot 13u
Training : 12.30u tot 13.15u
Training junior men & elite men: 13.15u tot 13.30u
Races : vanaf 13.45u
Veel geluk

