ØSTJYSK BMX KLUB
INBYDER TIL HEDENSTED OPEN
Lørdag den 13. September 2014 –
Mødetid kl. 12.00 – løbs start kl. 13.30
Bemærk :
Af hensyn til overholdelse af tidspunkt for løbs start, lukkes der for registrering kl. 13.00
Eftertilmeldinger:
De skal i år være foretaget INDEN normal mødetid! (dvs. FØR kl. 12.00)

Hedensted Open er et træningsløb hvor ALLE også nybegyndere kan være med
Reglement:
Der køres efter reglement for landspokal dog med flg. undtagelser.

Klasser:
Der køres i følgende klasser, dog åbnes ingen klasser med færre end 3 deltagere.

Expert: 6 år og under, 7 år, 8 år, 9 år, 10 år, 11 år, 12 år, 13 år, 14 år, 15 år, 16 år, 19 år+
Piger : 6 år og under, 8 år og under, 10 år og under, 12 år og under,
14 år og under, 15 år og over
Cruiser : Ladies 25 år og under , Ladies 26 år og over
Cruiser A ( øvede kørere ) , cruiser B ( nybegyndere og motionister)
Mens Open Class + Ladys Open Class
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding / startgebyr / betaling / registrering
• Senest tilmelding torsdag den 11. september 2014
• Startgebyr kr. 80,00
• Eftertilmeldings gebyr : kr. 30
Der opfordres kraftigt til at forhåndstilmelde af hensyn til overholdelse af tidsplanen.

Det er muligt at eftertilmelde og disse SKAL afleveres skriftligt og betales kontant i
beregner huset på løbs dagen INDEN KL. 12
Deltagende klubber skal udpege en holdleder, som registrerer på dagen.

Træning:
Der trænes i 2 blokke a 40 min.
Blok 1.: = Expert / piger til og med 12 år
Blok 2.: = Expert / piger 13 år og op og cruisere
Præmiering:
Der uddeles pokaler til 1 – 3 pladserne.
Der er penge præmier til Mens Open Class & Ladys Open Class
1. plads 600 kr
2. plads 400 kr.
3. plads 200 kr
Camping :
Det er muligt at campere ved banen, hvis man også skal køre Midtjysk Cup om søndagen.
Prisen er kr. 100 pr. nat – Betaling kontant ved fremmøde.
Adgang til toilet og vand.
Bestilles klubvis, senest 8/9 -14 på mail: formand@oestjyskbmx.dk

Kiosk / Grill
Der vil være salg af drikkevarer,
Sandwich, ting fra grillen m.m.
samt bestilling af morgenbrød for campister til søndag morgen.
(lørdag inden kl. 16, i kiosken)

Se også tilbud vedr. spisning lørdag aften hos vores lokale sponsor
Cafe Cozy (rabat kupon fås i kiosken v/BMX banen)

Der vil også være mulighed for at benytte svømmehallen
ved siden af BMX banen fra kl. 18 – 19 lørdag aften.
(Billet købes i kiosken ved BMX banen)

