
Wedstrijdreglement Fietscross Wedstrijd Landweert 2019  
 
Om er een leuke middag van te maken en om alles soepel te laten verlopen hebben 
we hieronder het wedstrijdreglement en wat algemene info opgesteld. 
 
Naast de crossbaan ligt het voormalig tennisveld waar wedstrijdsecretariaat en fietsen 
opstelplaats op liggen; zie plattegrond. 
 
Wedstrijdreglement: 
 Startnummers kunnen tussen 12:30 en 12:50u opgehaald worden bij 

wedstrijdleiding (WL) tegen betaling van € 2,50 (liefst gepast betalen). 
Deelnemer krijgt een consumptiebon voor “1x chips of snoep” en “1x ranja” 

 Er zal gefietst worden volgens een strak tijdschema (te vinden bij WL) dus houdt 
zelf goed in de gaten wanneer je aan de beurt bent. Startnummers worden 
omgeroepen. 

 Het dragen van een helm is verplicht. Indien je geen helm hebt dan kun je er een 
van de organisatie lenen. (Leenfiets evt ook voorhanden) 

 Tijdens de wedstrijden is het niet toegestaan voor toeschouwers om over de baan 
te lopen, en voor andere crossers om over de baan te fietsen. 

 Tijdens de wedstrijden dienen diegene die niet aan het fietsen zijn hun fiets op de 
fietsen opstel plaats neer te zetten. Zorg zelf voor een slot om je fiets op slot te 
zetten. (zie plattegrond: blauwe vak) 

 Deelname is op eigen risico. Mocht er desondanks toch een ongelukje gebeuren 
dan is er medische hulpverlening ter plaatse. 

 De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, diefstal, verlies of 
letsel. 

 
 
Algemene info: 
 
 De organisatie is te herkennen aan de veiligheidshesjes. 
 Er is drank/snoepverkoop aanwezig waar je alleen contant kunt betalen. Er is 

wisselgeld, maar het is prettig als u zoveel mogelijk met klein geld kan betalen 
Koffie/thee/fris € 1,00; snoepzakje/chips/ranja € 0,50; fles bier € 2,00 

 Flesjes bier graag retour. 
 Er is een “dixie” (toilet) aanwezig 
 Er is ook een springkussen voor de jeugd. Hier is geen toezicht. 
 Afval dient in de daarvoor bestemde vuilnisemmers gegooid te worden om de zaak 

ook weer schoon achter te laten. 
 Het zou leuk zijn voor alle deelnemers als iedereen tot het einde blijft ook al heb je 

verloren. 
 Er zijn maar een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. U bent vrij om eventueel 

zelf een (klap)stoel mee te nemen. 
 Het verwachte eindtijdstip wordt op de dag zelf kenbaar gemaakt via het 

wedstrijdschema (e.e.a. afhankelijk van aantal deelnemers). Zoals het ernaar 
uitziet is het een vol programma tot ca. 17u. 

 Zoals elk jaar in lente/zomer; let op voor eventuele processierupsen in 
eikenbomen. Controleer uw kind en uw zelf na afloop op teken. 

 
 
Verder hopen wij op een zonnige, sportieve en leuke middag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wijkvereniging Landweert  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Deelnemers: 
Met de fiets via ingang 
“Morgenster” komen. 
 
Bezoekers: 
Kom zoveel mogelijk 
per voet. Toegang via 
morgenster of 
Smakterveldweg, via 
Melisse is afgesloten 
(omgevallen boom) 
 
BLAUW: 
Fietsen opstelplaats, 
springkussen en spellen 
 
GROEN: 
Crossbaan 


