AANVULLEND REGLEMENT
NK JUNIOR MOTO RACING 2020
Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motorsport Reglement, het KNMV Reglement
administratief verzuim en rechtspleging, het Junior Moto Racing Reglement, Junior Moto Racing Technisch Reglement en dit
Aanvullend Reglement, dat goedgekeurd is door de KNMV.
De interpretatie van dit Aanvullend Reglement behoort tot de bevoegdheid van de Jury. In geval van onduidelijkheid bij de
interpretatie, of bij verschil in de teksten, geldt de Nederlandse tekst als bindend.
Dit reglement dient uiterlijk één week voor het evenement verstuurd te worden aan de deelnemers en de dienstdoende officials.

Wedstrijdplaats:

Staphorst, Evenemententerrein De Tippe Datum: 12 september 2020

1. Titel evenement:
Klassen:

NK Junior Moto Racing, Race 5
Junior A, Junior B, Open Minibike, Molenaar NSF 100 Cup,
KicXstart Yamaha R125 Cup, Open 125cc en Puchshop Cup 70cc
(Standaard + Expi).

Landelijke bond:

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MOTORRIJDERS VERENIGING

2. Naam organisator:
Adres:
Telefoonnummer:
Mobiel:
E-mail:
Website:

Motorclub Assen en Omstreken
Ebbenhout 10, 9408 DT te Assen
0592-858167
06-51272002
info@juniorracing.nl
www.juniorracing.nl

3. Naam en bezoekadres van het circuit/wedstrijdsecretariaat
Naam circuit:
Evenemententerrein “De Tippe”
Bezoekadres:
Viaductweg 1, 7951 ZA Staphorst
Aanmelden op het wedstrijdsecretariaat: 12 september 2020 van 08:00 uur tot 10:00 uur.
(Licentiecheck)
Paddock geopend op zaterdag 12 september 2020 vanaf 07:00 uur.
Telefoonnummer wedstrijdsecretariaat: 06-18295151 (Hilde van Dam)
4. Officials (hoofden van dienst)
Wedstrijdleider:
Hoofd Technisch Officials:
Hoofd Tijdwaarneming:
Wedstrijdarts:

Martin van de Pavert
Leo Mennen
Harry-Jan Struik
François Paris

5. Deelnemers
Houders van een KNMV Basis Sportlicentie overeenkomstig de bepalingen in het KNMV NK Junior Moto
Racing Reglement.
Indien u niet in het bezit bent van een KNMV Basis Sportlicentie dient u een KNMV Dagpas aan te vragen.
6. Inschrijfgeld
Inschrijving en betaling van inschrijfgeld dienen uiterlijk 12 september 2020 te zijn gedaan.
Het inschrijfgeld bedraagt 79,- euro wanneer de deelnemer zich vooraf heeft ingeschreven en per
banktransfer/iDEAL het inschrijfgeld heeft voldaan.
Bij eventuele inschrijving op de dag zelf bedraagt het inschrijfgeld 90,- euro.
Inschrijven voor deelname aan een tweede klasse bedraagt 50,- euro.

7. Technische controle en keuring
De technische controle vindt plaats in de pitstraat vanaf 08:00 uur tot 10:15 uur in volgorde van het
tijdschema welke is bijgevoegd. Na afloop van de kwalificaties en wedstrijden zal er voor de top-3
standaard een technische controle worden uitgevoerd, overige rijders steekproefsgewijs.
8. Trainingen, wedstrijden en briefing
Zie bijlage, het tijdschema zal tevens worden gepubliceerd op www.juniorracing.nl. Mochten er wijzigingen
plaatsvinden dan zijn deze terug te vinden op de locatie van de inschrijving, tevens zal dit worden
omgeroepen.
9. Aanvullingen/wijzigingen wedstrijdreglement
In de pitstraat geldt een maximum snelheid van 15 km/h.
De betekenis van een enkel gezwaaide gele vlag is gelijk aan die van een dubbel gezwaaide gele vlag.
Inhalen bij gele vlag is verboden tot het punt waarop de groene vlag wordt getoond, tenzij het een zeer
langzame rijder betreft.
10. Protesten
Protesten moeten worden ingediend overeenkomstig de bepalingen van het KNMV Reglement
administratief verzuim en rechtspleging.
11. Verzekeringen
KNMV licentiehouders zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen. De bedragen welke door de
verzekering zijn gedekt, worden jaarlijks door de KNMV gepubliceerd bij de uitgifte van de licenties.
De KNMV en/of de organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan motoren,
toebehoren en onderdelen, voortkomend uit een ongeluk, brand of anderszins.
12. Milieubescherming
Het gebruik van een milieumat in het rennerskwartier is verplicht.
Het lozen van olie, brandstof, koelvloeistof e.d. dient plaats te vinden op de daarvoor bestemde plaatsen.
Zie verder artikel 14.11 van het KNMV Motorsport reglement.
13. Huldiging
Als gevolg van de coronamaatregelen vinden er geen huldigingen plaats.
Een half uur na afloop van de race dag kan de beker bij het wedstrijdsecretariaat worden opgehaald.
Goedgekeurd door de KNMV

Plaats: Arnhem
Datum: 7 september 2020

KNMV Sportafdeling
Postbus 650, 6800 AR Arnhem
e-mail: sport@knmv.nl - website: www.knmv.nl

