TARIEVEN
per namiddag
__________
€6
€6

gevorderd circuit
50cc + 65cc + 85cc
Mini-quads tot 85cc
Quads + Side-cars
TRAGE Beginners
SNELLE BEGINNERS
Gevorderden

€ 12
€ 12
€ 12
€ 13
€ 14
€ 14

REGLEMENT
Raadpleeg het volledige reglement
via www.zwaanhof.be.
VERZEKERING
Er is geen enkele verzekering inbegrepen in
de toegangsprijs. Ga ten rade bij uw
verzekering voor een oplossing op maat!
GELUIDSNORM
Maximaal 112dB(A)
Er worden geregeld geluidstesten
uitgevoerd volgens de 2m max. methode
Het trainingscircuit wordt ter beschikking
gesteld voor piloten die een eigen
crossvoertuig en eigen materiaal voorhanden
hebben. Er worden dus geen voertuigen of
materialen verhuurd!

OPENINGSUREN
__________
cash en bancontact mogelijk

kindercircuit
50cc + 65cc
Mini-quads tot 65cc

ZWAANHOF//MOTOCROSS
motocrosscircuit komen

circuit
woensdag 13u30 - 19u00
zaterdag 13u30 - 19u00
parking
open vanaf 12u00
opening seizoen
01/03 tot 01/11 - bij goed weer

Open voor de volgende training?
bekijk onze website of facebookpagina
Ontdek ook onze brasserie!

ZWAANHOF//MOTOCROSS
Zandvoordestraat 17 - 7780 Komen
0477 06 07 89 - info@zwaanhof.Be
www.zwaanhof.be/motOCROSS
zwaanhof motocross

NL

hello
__________

GEVORDERD
CIRCUIT
__________

Welkom bij Zwaanhof, de leukste plek op de
grens tussen Vlaanderen en Wallonië.
CIRCUIT
Het complex telt 2 trainingscircuits. Het
kindercircuit en het gevorderd circuit.
Het kindercircuit is toegankelijk voor de
allerkleinste beginners. Wanneer er vlot gecrosst
kan worden, is er de mogelijkheid om over te
schakelen naar het gevorderd circuit.
Het gevorderd circuit bestaat uit een combinatie
van lange, rechte stukken en korte, technische
bochten. Daarnaast kan er volop geoefend
worden op de tafel- en springbergen en de vele
whoops.
Buitenlandse piloten dienen een geldige
licentie voor te leggen!

kinderCIRCUIT
__________
Vanaf 5 jaar
Geen reservatie nodig voor het kindercircuit
Geen uurschema geldig, doorlopend open
Dichtbij parkeerzone, gemakkelijk
toegankelijk voor ouders
Ouders zijn zelf verantwoordelijk om toezicht
te houden bij hun kind
VERPLICHTE UITRUSTING
helm

bril

handschoenen

stevige kledij

REEKSEN
Door het gebruik van verschillende reeksen en een
uurschema kunnen zowel beginners als
gevorderde piloten deelnemen aan een
oefensessie op het circuit.
Dirtbike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (traag)
Trage beginners
Snelle beginners + 85 cc (snel)
Gevorderden
Quads en side-cars (enkel op zaterdag, om de
2 weken)
RESERVATIES
Voor elke training op het gevorderd circuit dient u
op voorhand een reservatie voor uw reeks te
maken via de website. Na inschrijving ontvangt u
een bevestigingsmail met alle nodige instructies
en het uurschema.
Reservatie voor woensdag vanaf
maandagavond om 20u
Reservatie voor zaterdag vanaf
donderdagavond om 20u
UURSCHEMA
Het uurschema verdeelt
de namiddag in reeksen,
die elkaar beurtelings opvolgen.
De reeksen worden georganiseerd volgens niveau,
of volgens het type motorvoertuig (crossmotor,
quad of side-car).
Het is belangrijk de juiste reeks te bepalen
volgens uw niveau, zodat er veilig getraind kan
worden.

VLAGSIGNALEN
Gele vlag
Gevaar! Er doet zich een incident voor, u
dient uw snelheid sterk te beperken. U
rijdt langzaam verder tot de gele vlag
opgegeven wordt.
Rode vlag
De reeks is afgelopen, een nieuwe reeks
zal toegelaten worden op het circuit.
De rode vlag kan ook gebruikt worden
om aan te tonen dat de hulpdiensten
nodig zullen zijn.
VERPLICHTE UITRUSTING

helm

bril

handschoenen

crosspak

laarzen

harnas

nekbrace (optioneel)

