KNMV Motorcross District Zuid 1 september
DEELNEMERS INFORMATIE
Beste rijders en helpers, fijn dat jullie meedoen aan de allereerste DMX na de zomerstop. We hebben
ons uiterste best gedaan om dit evenement op de kaart te zetten en jullie een mooie dag te gaan
bezorgen. Om dit te kunnen realiseren hebben wij jullie hulp nodig, dus lees dit even goed door.
Adres: voor navigatie: Vlakwater 10, 6091 PM Leveroy. Volg daarna de borden CROSS en P.
Verplichte vooraanmelding voor deze competitie: Heb je nog geen DMX meegedaan dit jaar? Dan
met je je even melden bij de DMX coördinatie. Dit kan tot en met vrijdag 30 augustus vóór 18.00uur
per e-mail aan: knmvzuidsecr@gmail.com
Inschrijven op de wedstrijddag:
Als je reeds eerder een DMX hebt meegedaan of je als nieuweling voor vrijdag 18.00 hebt gemeld
kun je je zondag inschrijven voor deze wedstrijd. Alle rijders dienen zich te melden bij de inschrijving
tussen 08.00 en 08.45uur.
Trainingen: De trainingen starten om 09.00uur. Mits anders omgeroepen starten wij met de 50cc.
Wedstrijden: Aansluitend aan de trainingen gaan we door met de wedstrijden. De pauze is pas na de
eerste manches.
Rennerskwartier: Onze leden met het volledige lidmaatschap kunnen parkeren nabij de baan.
Trainingsleden en andere deelnemers op het parkeerveld.
In het rennerskwartier is rijden met een Crossmotor/Pitbike of ander voertuig zonder kenteken is
verboden. Duwen a.u.b.
Open vuur/BBQ is ook niet toegestaan.
Overnachten: Overnachten is mogelijk. Kosten hiervoor zijn € 10,- per voertuig.
Sportiviteit: Gelieve afval alleen te deponeren in de daarvoor beschikbare vuilniszakken/containers
en voor wat betreft dit hele evenement staat er respect voor de vrijwilligers en sportiviteit op het
circuit hoog in het vaandel. We rekenen op jullie medewerking en op die van jullie aanhang.
Fatsoen op het circuit:
Ouders met hesjes die van hot naar her oversteken om aan te moedigen of staan te filmen in plaats
van actief op elkaar letten worden niet getolereerd. We controleren en handhaven ook streng op
doorspringen bij een gezwaaide gele vlag. Let erop en zorg dat je welkom blijft.
We wensen iedereen een fijne motorsportdag.

