NRW CUP Pumptrack Streetgrown e.V.
Wij van StreetGrown e.V. organiseren 2022 de eerste “Open NRW Pumptrack
Cup”
Aan de kampioenschap serie mag iedereen uit Duitsland en het buitenland deelnemen, het is
bedoeld voor beginnende racers, hobby racers alsook racers met een licentie.
Er wordt in verschillende leeftijdscategorieën gereden. Tijdens de wedstrijden in Rheinberg en
Wuppertal kan aanvullend in de wedstrijdcategorie Stuntscooter in verschillende
leeftijdscategorieën worden gereden (Stuntscooter Fun Race). Wij gaan niemand buiten sluiten,
want Pumptrack racing kent geen leeftijdsgrens! In de finale in Essen zijn geen Stuntscooter
toegelaten (Bike only).
De wedstrijden vinden plaats:
in Rheinberg op de 13-08-2022
in Wuppertal op de 27-08-2022
in Essen op de 10-09-2022
Aangezien het een “Open kampioenschap” is, mag iedereen starten. Met name verheugen wij ons
op sporters uit onze buurlanden, zoals Nederland en België.
Voor de deelname is een licentie niet verplicht! Let op: Alleen flat pedalen zijn toegestaan!
Noteer de data vet in je agenda en deel deze content in je netwerk. Met jullie samen gaan wij
gezellige en ludieke actie op de Pumptracks in Noordrijn-Westfalen organiseren en daarmee ook de
laatste burgermeesters overtuigen dat Pumptracks de nieuwe voetbalvelden zijn :)
Wil je op de hoogde blijven van het laatste nieuws over evenementen of van wat wij aan het doen
zijn? Volg ons dan op Instagram @streetgrown_ev of kijk hier https://streetgrown.de/,
www.pumptrack-racing.de
Zo’n evenement is alleen door vrijwilligerswerk mogelijk en hieraanis veel liefde verbonden om dit
allemaal te organiseren. Wij van de vereniging zonder winstoogmerk StreetGrown e.V. ademen
Pumptrack racing en organiseren wedstrijden van rijders voor rijders #keepitstreetgrown
Aangezien zulk evenementen ook veel geld kosten willen wij iedereen die ons gaat ondersteunen en
subsidiëren hartelijk bedanken.
Wedstrijd 1 in Rheinberg wordt financieel ondersteunt door de cultuurstichting van de Sparkasse
Rheinberg
Wedstrijd 2 in Wuppertal wordt financieel ondersteunt door de Stad Wuppertal, het
Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, de Städtebauförderung von Bund und

Gemeinden, het Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in coöperatie met
Heckinghausen Gemeinsam vorn en de Vier/Zwo/Zwo Quartierbüro Soziale Stadt
Oberbarmen/Wichlinghausen en de Skatehalle Wicked Woods Wuppertal
Wedstrijd 3 (finale) in Essen wordt ondersteunt door de MSV STEELE 2011 e.V.
Daarnaast willen wij onze coöperatiepartner RADSPORTVERBAND NRW bedanken, waardoor wij ons
idee - voor jullie deze serie te organiseren - konden realiseren.
Aanmelden en inschrijven voor de eerste wedstrijd in Rheinberg is onder
https://streetgrown.de/Open-Pumptrack-NRW-CUP vanaf de 13e Juni mogelijk.
Inschrijfgeld voor leden StreetGrown e.V.
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Verder informaties over inschrijving, de categorieën, het reglement, het tijdschema enz. volgen
binnenkort.

