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Beste deelnemers aan de 3-uurscross,

Stuur deze mail door naar de teamleden zodat iedereen op de hoogte is !

Nog enkele dagen en het is zover, de 3-uurscross van MC Deurne. Door allerlei vergunningsperikelen
dit jaar echter georganiseerd in Lierop. 57 teams hebben al ingeschreven !
Hieronder volgen enkele puntjes die we graag even onder jullie aandacht willen brengen.

Van enkele teams hebben we de betalingen nog niet ontvangen. Let op : geen betaling – geen
deelname ! Jullie kunnen zelf controleren of jullie team betaald is – datumstempel wordt rood
gemaakt en je hebt een startnummer gekregen.

Startnummers worden verzorgt door M.C. Deurne dus die hoef je niet aan te schaffen maar
ontvang je bij de inschrijving.

De inschrijving is van 7.30 tot 8.30 (voor iedereen)
1. Hier ontvangen jullie je trainingskaart en de startnummers voor op de motor na inlevering
van 3 geldige licenties KNMV (deze ontvang je terug na de wedstrijd en prijsuitreiking)
2. zonder deze trainingskaart is het NIET mogelijk om the trainen
3. Niet getraind - geen deelname.

Dag licenties KNMV zijn verkrijgbaar bij de inschrijving 15 euro per stuk.

• Training voor de Hobbyklasse is van 8.30 tot 8.50
• Training voor Startbewijshouders is van 8.55 tot 9.15

• Drie-uurscross van de Hobbyrijders gaat om exact 9.30 van start dmv een Le-Mans start.
• Drie-uurscross van de Startbewijshouders gaat om exact 13.00 van start dmv een Le-Mans

start.

• Alle drie de motoren moeten in het wisselvak aanwezig zijn en de motor van de eerste rijder
moet ,met transponder, opgesteld worden op het startveld en moet zelfstandig kunnen
blijven staan, er mogen GEEN mensen tussen de motors staan tijdens de start.

• Als er van rijder gewisseld wordt moet de TRANSPONDER dus ook gewisseld worden, ieder
team heeft dus maar 1 transponder.

• Mocht een rijder door wat voor reden dan ook ergens op het circuit stil komen te staan moet
de transponder TE VOET terug gebracht worden naar het wisselvak.

• Na 3 uur wordt bij hun volgende doorkomst op start/finish het 1 rondebord getoond aan de
leiders in de wedstrijd en bij hun volgende doorkomst wordt men afgevlagd. Het team
met de meeste rondes in de 3 uur wint de wedstrijd.

Mocht je onverhoopt niet deel kunnen nemen meld je dan z.s.m. af via wedstrijden@mcdeurne.nl

Op het terrein van MAC Lierop zijn toilet voorzieningen en de catering is aanwezig maar overnachten
is niet mogelijk !

En dan komen hier weer de huishoudelijke regeltjes, opmerkingen en tips :
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• Overlast : Beperk uw snelheid op de paden en wegen naar het circuit toe zodat we geen
overlast veroorzaken.

• Tear offs er mag al jaren niet meer gereden worden met tear offs
• Respect : voor het natuurgebied, bossen rondom het circuit.
• Gebruik van een milieumat is verplicht.
• Wij vragen iedereen vriendelijk om hun afval mee naar huis te nemen en je plek netjes achter

te laten.
• Licenties Lierop is een KNMV baan dus KNMV startbewijs of KNMV districtlicentie. We

hebben weer wat rijders uit de landen om ons heen, super, maar houdt er rekening mee
dat alleen Nederlandse Licenties geldig zijn, dus KNMV licentie of district licentie.
DagLicenties zullen aanwezig zijn.

• Vlaggen : Inschrijven voor de wedstrijd betekend ook dat je in 1 klasse moet vlaggen voor de
andere klassen, vlaggerslijsten worden op de wedstrijddag bekend gemaakt en worden
opgehangen aan de zijkant van de jurywagen. Ga kijken waar je moet staan en zorg dat je
op tijd op je post bent zodat je collega crossers niet onnodig laat wachten…..

• Afmelden : Wij werken nu al 2 jaar met voorinschrijving, dit heeft veel voordelen voor ons en
voor de rijders. We hebben op de dag zelf alles netjes klaar incl. vlaggerslijsten en
daardoor een sneller verloop van de wedstrijd. Wij verwachten wel van degene die
inschrijven dat ze ook netjes afmelden als ze niet kunnen komen. Dit moet altijd en het
liefst z.s.m. van te voren. Geen afmelding ontvangen, dan ben niet welkom op de
volgende wedstrijd. Afmelden kan naar wedstrijden@mcdeurne.nl Naam, startnummer
en klasse doorgeven en met de mooie middelen van tegenwoordig kunnen we dit elk
moment van de dag zien.

• Parkeren : Ga geen plaatsen voor elkaar vrij houden maar spreek buiten het circuit af en rijdt
gezamenlijk naar het circuit toe. Sluit zoveel mogelijk aan zodat we allemaal een plekje
rondom het circuit kunnen krijgen. Volg de aanwijzingen van de parkeerbeheerders.

• Pit bikes : het is niet toegestaan om met pit bikes rond het circuit te rijden.
• Bekers : de eerste 3 van elke klasse ontvangen bekers en de winnaars van beide klassen

ontvangen de Frans Sigmans Wisselbokaal.

Zo dat was het weer, rest ons jullie namens M.C. Deurne en MAC Lierop een hele fijne en sportieve
wedstrijd toe te wensen.

Met vriendelijke groeten,
M.C. Deurne


