open Nederlands Kampioenschap Pumptrack
onderdeel van de Radon Pump Battle Series
Datum:
20 en 21 Juni 2015.
Locatie:
Centrum Emmen (Raadhuisplein).
Inschrijving en aanmelding:
Voorinschrijving via www.pumpbattle.com.
of
Inschrijving op locatie 20 & 21 juni 2015 Emmen.
Inschrijfgeld
- Voorinschrijving via www.pumpbattle.com t/m 19 Juni:
- Inschrijving op locatie 20 & 21 Juni 2015:

€10,00
€12,50

Elke deelnemer dient zich aan te melden op zaterdag 20 of zondag 21 juni,
ook wanneer je jezelf voor ingeschreven hebt.
(zie tijdschema voor correcte tijdstippen)
Deelname:
Iedereen ouder dan 4 jaar, met een fiets (21 Juni) of step (20 Juni) kan mee
doen aan het NK Pumptrack.
Deelnemers rijden op eigen risico en dienen hiervoor op locatie een “eigen
risico waiver” te ondertekenen.
Klasse indeling:
Er wordt verreden in de volgende klassen:
20 Juni 2015:
- Klasse 1: Step & skateboard – 5 jaar en ouder
21 Juni 2015:
- Klasse 2: Fiets – Boys & girls 4 t/m 10 jaar*
- Klasse 3: Fiets – Boys & girls 11 t/m14 jaar*
- Klasse 4: Fiets – Boys 15+
- Klasse 5: Fiets – Girls 15+*
* er dienen minimaal 8 deelnemers per klasse te zijn. Wanneer dit niet het
geval is worden de deelnemers ingedeeld bij een andere klasse.
Wedstrijd regelement:
Aandrijving:
Deelnemers mogen alleen deelnemen op fietsen en/of steppen zonder
automatische aandrijving.
De rijders in de klasse 1 t/m 3 mogen tijdens het NK Pumptrack in Emmen op
het parcours trappen en bijsteppen, de eventuele aanwezige (niet
automatische) aandrijving hoeft NIET verwijderd te worden.

De deelnemers in de klasse 4 & 5 mogen tijdens het NK Pumptrack in
Emmen niet op het parcours trappen, de eventuele aandrijving (ketting) dient
WEL verwijderd te worden.
Bescherming:
Alle deelnemers dienen minimaal de volgende beschermende kleding te
dragen:
- Helm, fullface helm wordt aangeraden maar open face voldoet ook.
- Lange broek, of korte broek met kniebeschermers.
- Handschoenen wordt aangeraden maar is niet verplicht.
Kwalificatie:
Een klasse dient minimaal 8 deelnemers/aanmeldingen te hebben, is dit niet
het geval dan worden de deelnemers in deze klasse ingedeeld in een klasse
hoger. Indien bij de Girls 15+ minder dan 8 deelnemers/aanmeldingen zijn
worden de dames ingedeelt bij de Boys 15+
Per klasse zijn er 16 finale plaatsen beschikbaar.
Om de finale plaatsen, en de indeling tijdens deze finales te bepalen wordt er
een tijdskwalificatie gereden. De tijdskwalificatie is op dezelfde dag als de
finales (zie tijdschema).
Tijdkwalificatie:
Iedere deelnemer heeft 1 kans om een tijd neer te zetten. Dit doen alle rijders
op de linker (blauwe) baan. Indien een deelnemer van het parcours komt is de
tijd niet geldig. De deelnemer heeft dan het recht op 1 herkansing. Deze
deelnemer wordt aan het einde van de kwalificatie toegevoegd aan de lijst om
de herkansing te rijden.
De 16 snelste tijden, per klasse kwalificeren zich voor de finales.
Finales:
In de finales zullen de rijders per klasse “head 2 head” tegen elkaar uitkomen.
Er wordt gereden volgens een knock-out system. De snelste rijder van iedere
heat kwalificeerd zich voor de volgende ronde. Omdat de banen identiek zijn
wordt er 1 keer gereden (dus niet op de linkse en rechtse baan).
De snelste gekwalificeerde rijder per klasse komt uit tegen de nummer 16 uit
de tijdskwalificatie. De nummer 2 van de kwalificatie komt uit tegen de
nummer 15 en zo verder.
Volgens het wedstrijd schema zoals hieronder is afgebeeld.

Prijzen:
- Klasse 1: 1 t/m 3 medailles + goodies
- Klasse 2: 1 t/m 3 medailles + goodies
- Klasse 3: 1 t/m 3 medailles + goodies
- Klasse 4: 1st €100,- + trui, 2nd €50,- 3rd €25,- Klasse 5: 1st €250,- + trui, 2nd €100, - 3rd €50
Tijdschema:
Zaterdag 20 Juni 2015
- Pump Battle Try-out sessions (fiets en scooter)
o 10:30 – 12:30
Try-outs
o 12:30 – 13:00
Pauze
- NK Pumptrack Scooter
o 11:00 – 13:00
Aanmelding rijders
o 13:00 – 14:00
Training
o 14:00 – 14:15
Pauze
o 14:15 – 15:00
Tijd kwalificatie runs
o 15:00 – 16:00
NK Scooter pump
o 16:15 uur
Prijsuitreiking
Zondag 21 Juni 2015
- NK Pumptrack Bike
o 09:00 – 10:00
Aanmelding rijders
o 10:00 – 11:00
Training alle klassen
o 11:00 – 11:30
Starthek training alle klassen

o 11:30 – 12:00
Pauze
o 12:00 – 13:00
Tijd Kwalificatie alle klassen
o 13:00 – 13:30
Pauze
o 13:30 – 14:30
NK Pumptrack kids (klasse 2 & 3)
o 14:30 – 14:45
Pauze
o 14:45 – 15:00
Warm-up NK Pumptrack Elite (klasse 4 & 5)
o 15:00 – 16:00
NK Pumptrack Elite
o 16:15 uur
Prijsuitreiking NK Pump
alle tijdschema’s onder voorbehoud
Overnachtingen/accommodatie
Camping – Vakantiepark:
Sportlandgoed
Verl. Van Echtenskanaal NZ 2
7894 EA Zwartemeer
www.sportlandgoed.nl
Deze camping heeft 150 standplaatsen en 34 4 persoonsblokhutten.
Hotel:
Hampsshire Hotel
Van Schaikweg 55
7811 HN Emmen
www.hampshire-hotels.com/emmen
Contact gegevens:
Pump Battle Series
Joost Wichman
pumpbattleseries@gmail.com
www.facebook.com/pumpbattleseries
www.instagram.com/pumpbattle
www.pumpbattle.com

