
WEDSTRIJD INFO 

Inschrijven voor wedstrijden zaterdag en zondag 

11.00-13.00 NBL Breakdance Maapoort theater
09.00-10.30 Skateboarding Festival info-tent 
11.00-12.30 BMX Festival info-tent
09.00-12.30 Freerunning Festival info-tent

Bij inschrijving krijg je een festivalbandje 

Bij inschrijving ga je akkoord met de volgende voorwaarden
Deelname is voor eigen risico. De wedstrijdorganisator en/of Urban Summer Festival zijn niet 
aansprakelijk voor ongevallen, blessures of andere schade op het festivalterrein en/of wedstrijd 
parcours.
Indien de organisatie vindt dat iemand onveilig traint of constant in de weg staat dan wordt hij/zij 
uitgesloten van deelname en mag hij/zij niet meer op het parcours;

De organisatie kan ten alle tijden de run afbreken en/of iemand uitsluiten van deelname indien zij 
iemand niet fit achten;
 Tijdens de wedstrijd kunnen er foto's en video’s gemaakt. Het staat de organisatie vrij om deze te 
gebruiken voor promotiedoeleinden tenzij daar voorafgaand aan de wedstrijd schriftelijk een verzoek 
is ingediend geen beeldmateriaal te gebruiken (gericht aan mail@streetculture.nu). 

Naast de wedstrijd heb je gedurende het hele weekeind vrij toegang tot urban playgrounds en het 
skate/ BMX park (mits open course). Daarnaast vernaperingen in festival info-tent, water en gratis 
toiletgebruik 



JUNE 11 BREAKDANCE 

Categorie en inschrijfgeld 
€ 7,50 Rookies t/m 10 jaar
€ 7,50 t/m 12 jaar
€ 7,50 13+ 

Wedstrijdschema 

12:00 – 13:00 Inloop 
13:00 – 14:00 -  Rookies t/m 10 jaar (geen tot enkele ervaring met battlen) 
14:00 – 14:15 Pauze 
14:30 - 16:00 Voorronde 1on1 t/m 12 jaar Beginners (tot 2 jaar battle ervaring)

Voorronde 1on1 13+ Beginners (tot 2 jaar battle ervaring) 
16:00 - 16:15 Pauze 
16:30 - 18:00 Finales t/m 12 

Finales 13+ 
18:00 uur Prijs uitreiking Maaspoort

Jury Said (LCB), Shane en DJ TBA

Prijzen NBL kwalificatiepunten, geen prijzengeld,wel goodies

Deelnemers (behalve rookies) doen mee aan de NBL ranking. De beste deelnemers per regio krijgen 
een invite voor het NBL master event op 19 november in de Maasporthalle in Den Bosch.  
Op het Master event doen ze dan mee aan de REGIONAL finals om te bepalen wie de beste beginner 
van Nederland is. De winnaars van het master event krijgen een workshopdag + fotoshoot in 2023 en 
natuurlijk een dikke troffee.  

Winnaars van de NBL regional in Limburg ontvangt The Notorious IBE tickets. 

Battle systeem en indeling NBL Regionals zodat deze aansluit op de 
landelijke events. 



JUNE 11 SKATEBOARDING

Categorie en inschrijfgeld 
€ 5,00 t/m 15 jaar
€ 12,50 15+ diverse categorieen

Younsters, Unsponsored, Sponsored, Women, 30+ Legends

Wedstrijdschema June 11 (globaal) prijzengeld
11.00 Youngsters contest  (t/m 15) + finale
12.30 Voorrondes ongesponsord
14.00 Voorrondes vrouwen
15.00 Voorrondes gesponsord 
16.00 Finales 
19.00 uur prijsuitreiking 15+  blvd podium € 2.000

Jury volgt binnenkort

JUNE 11 & 12 BMX

Categorie en inschrijfgeld 
€ 2,50 Toegang urban playground 1# en skatepark open course op zaterdag  

(o.a. Big Airbag) 
€ 7,00 Park Contest - categorie t/m 17 en 18+

Toegang urban playground 1# en skatepark open course op za & zo
(o.a. Big Airbag) 

Wedstrijdschema June 11 Prijzengeld
13.00 - 16.00 BMX Street € 200
16.00 - 18.00 BMX Trails € 100
19.00 uur prijsuitreiking blvd podium

Wedstrijdschema June 12
13.00 - 18.00 BMX Park € 700
19.00 uur prijsuitreiking blvd podium

Criteria prijzengeld en goodies 
best trick (meerdere delen van het park), 
best line, best banger, best style, most creative, young gun, riders of the day



JUNE 12 FREERUNNING

Categorie 
€ 5,00 10 t/m 14 jaar
€ 12,50 vrouwen 14+
€ 12,50 mannen 14+

Wedstrijdschema 
10:00-12:45 Warm Up & Runs maken (alle leeftijden)
12:45-13:00 Bekendmaking Wie welke tijd
13:00-14:00 Voorrondes 10 t/m 14 jaar
14:00-14:40 Voorbereiding finale 10 t/m 14 jaar
14:40-15:00 Finale 10 t/m 14 jaar
15:00-15:15 Prijsuitreiking 10 t/m 14 jaar – korte voorbereiding voorronde vr
15:15-15:45 Voorrondes vrouwen
15:45-16;30 Voorbereiding finale vrouwen
16:30-16;45 Finale Vrouwen
16:45-17:00 Korte voorbereiding voorronde mannen
17:00-18:00 Voorrondes mannen
18:00-18:40 Voorbereiding mannen
18:40-19:00 Finale Mannen
19:00- 19:15 Prijsuitreiking Vrouwen & Mannen op  BLVD STAGE 

Criteria prijzengeld en goodies 
Flow: het zo soepel mogelijk over het parcours bewegen zonder te stoppen of van tempo te wisselen.
Difficulty: de moeilijkheid van de tricks die de deelnemer uitvoert. 
Execution: de uitvoering van de trick en hoe deze geland wordt. 

Jury Lotte, Quinten, Koen

Prijzen  
Alle prijzen bestaan uit een beker met de volgende extra’s:

10 t/m 14 jaar
1e plaats: Speaker + kledingpakket
2e plaats: Kledingpakket
3e plaats: T-Shirt

Mannen Prijzengeld
1e plaats: € 300
2e plaats: € 100
3e plaats: € 50

Vrouwen (indien voldoende deelnemers)
1e plaats: € 300
2e plaats: € 100
3e plaats: € 50

Creativity: hoe creatief de deelnemer omgaat met de omgeving. Maakt hij/zij gebruik van de volledige 
setup en verrast de deelnemer de jury.  








