Algemene informatie voor deelnemers aan de DMX van 3 september aanstaande.
Adres Circuit: Leveroysedijk, 6034SW, Nederweert-Eind
Klasses:
50cc, 65cc kleine wielen, 65cc grote wielen, 85cc kleine wielen, 85cc grote wielen, MX2 Tweetakt,
MX2 Viertakt, MX1-Open, Bonenberg Cup en Veteranen.
Deelname:
Deelnemers die nog geen DMX Zuid hebben gereden in 2017 kunnen zich tot en met vrijdag 1
september, 18.00uur opgeven bij DMX Zuid voor deelname aan de DMX Zuid competitie.
Dit doet u per mail aan Mevrouw Nouwens: knmvzuidsecr@gmail.com
• Coureurs in bezit van enkel en alleen een geldige KNMV Basis Sportlicentie kunnen meedoen
tijdens deze DMX wedstrijd.
• De deelnamekosten kunnen op zondagochtend voldaan worden aan de inschrijftafel tussen
08.00 en 09.00uur. Deelname kost € 20,- per persoon.
Parkeren: Parkeren op het terrein van MC de Peelrijders is alleen mogelijk voor leden van MC de
Peelrijders vanaf zaterdag 2-september, oprijden kan tussen 16.00 en 22.00uur. Op zondag 3
september vanaf 07.00uur. Alle overige deelnemers kunnen enkel parkeren op het naastgelegen
parkeerveld. Oprijden kan ook hier tussen 16.00 en 22.00uur op zaterdag en op zondag 3 september
vanaf 07.00uur. Alle personenauto’s (lid of geen lid) zonder aanhanger kunnen enkel op het
parkeerveld parkeren.
Overnachten: Toegang op 2 september vanaf 16.00uur tot 22.00uur voor rijders die willen
overnachten. Het overnachten kost voor niet-leden € 10,- per voertuig. Parkeren zoals bij het kopje
parkeren is beschreven.
Startprocedure tijdens wedstrijden. In de eerste ronde van de wedstrijd word er niet
doorgesprongen over de eerste bult, maar voor de bult linksaf gedraaid. Hierdoor is de eerste ronde
korter, en de start veiliger. Na de eerste passage van start/finish word de gehele baan gereden. In de
trainingen word het volledige circuit gebruikt.
Betreden van het circuit.
Het verkennen van het circuit op zaterdag en op zondagochtend is voor deelnemers onder de 18 jaar
enkel toegestaan onder begeleiding van zijn of haar ouder(s). Enkel toegang met licentie.
Het betreden van het circuit tijdens de trainingen en wedstrijden is niet toegestaan voor publiek of
helpers. Enkel voor EHBO, organisatie en vlaggers te herkennen aan hun Peelrijders hesje.
DMX Zuid heeft hesjes voorzien voor de ouders van de jeugdrijders. Dit is een reeds bestaand
systeem, waarvoor we bij vragen verwijzen naar de bestuurders van de overkoepelende organisatie,
KNMV DMX Zuid.
Afval: Alle coureurs dienen hun afval in de door de organisatie uitgereikte afvalzak te deponeren én
thuis af te voeren. Dit geld tevens voor oliehoudende afvalproducten.
Vlagsignalen en aanwijzingen van vrijwilligers: Wij willen erop attenderen dat het niet opvolgen van
aanwijzingen van onze vrijwilligers en negeren van vlagsignalen kan en zal leiden tot uitsluiting van
deelname.

Namens MC de Peelrijders danken wij u voor uw begrip en medewerking aan
een succesvolle en sportieve motorsportdag.

