AANVULLEND REGLEMENT BATTLE OF THE NATIONS 10-11 OKTOBER
2015, TT CIRCUIT ASSEN onder regelgeving van de KNMV (IMN 191/034)
ORGANISATOR
Wedstrijdsecretariaat:
Telefoon:
E-mail:
Website:
KLASSEN

INSCHRIJFGELD

Hoofd Evenement:
Wedstrijdleider:
Juryvoorzitter:
Hfd. Techn. Officials:
Afgevaardigde BMB

TT Circuit Assen
Jeroen Steenhuis
Postbus 150, 9400 AD ASSEN
0592-380380
botn@ttcircuit.com
www.ttcircuit.com en www.ttcircuit.com/botn
BeNeCup/ONK/BK Supersport, Superbikes, Side Cars
NK: Classics. Overig: FIM Europe Supermono Cup, 3D
Cup, KTM RC Cup.
€ 400,00 per rijder voor Supersport, Superbikes, Side Cars
en FIM Europe Supermono Cup
€ 285,00 per rijder voor Classics en KTM RC Cup (1 race)
Jeroen Steenhuis (TT Circuit Assen)
Auke Engel (KNMV)
Henk Kwakkel (KNMV)
Willem de Raadt (KNMV)
Stefan Alloing (sport)
Daniel Defrenne (techniek)

CIRCUIT
TT Circuit Assen, De Haar 9, 9405 TE Assen
Telefoon 0592 – 380 380, Fax 0592 – 356 911
Riders Info 0592 – 380 370
Lengte 4.542 meter, minimum breedte 10 meter – GP Tracé.
OPENINGSTIJDEN WELCOME CENTRE/TOEGANG PADDOCK
Vrijdag
9 oktober
18:00 – 22:00 uur
Zaterdag
10 oktober
08:00 – 13:00 uur
Zondag
11 oktober
09:00 – 13:00 uur
NB: Voor motorvoertuigen is de toegang naar de paddock open tot 22.00 uur.
TIJDSCHEMA Zie Mijn KNMV (op www.knmv.nl) voor het tijdschema (kijk naar de
versiedatum). Het meest actuele tijdschema ontvangt de rijder bij melding in het
Welcome Centre. Gedurende het evenement kan het schema nog worden
aangepast.
PUBLICATIES/UITSLAGEN Mededelingen, tijdschema en uitslagen worden
uitgehangen bij Riders Info (onder de toren).
INSCHRIJVINGEN KNMV licentiehouders kunnen alleen inschrijven via Mijn KNMV
op www.knmv.nl. Belgische deelnemers kunnen zich inschrijven bij de FMB-BMB.
3D Cup rijders schrijven zich in bij Cecile van Hattem, cecile@cielyourevent.nl.
Overige coureurs kunnen hun inschrijving mailen naar c.hijink@knmv.nl.
Inschrijvingen en volgorde van acceptatie volgens art. 4.1 en art. 4.1.1 van het
wegracereglement 2015.
Indien een rijder zich niet heeft gekwalificeerd, niet bij de maximum aantal
startgerechtigde deelnemers zit of uitgesloten wordt van verdere deelname, zal
geen restitutie van het inschrijfgeld plaatshebben.

BANKGEGEVENS KNMV Deelnemers ontvangen na inschrijving automatisch een
factuur met betalingsdetails. Betalingen dienen voor aanvang van het evenement
bijgeschreven te zijn op de rekening van de KNMV. Buitenlandse deelnemers
kunnen ook bij het Welcome Center van TT betalen.
PITBOXEN Pitboxen kunnen van te voren gereserveerd worden bij de organisator.
Dit kan uitsluitend schriftelijk aangevraagd worden via een e-mail naar het
wedstrijdsecretariaat (botn@ttcircuit.com). De boxhuur (€ 95,00 per box, per dag)
dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement bijgeschreven te zijn op de
bankrekening van TT Circuit Assen (Circuit Van Drenthe Evenementen B.V., IBAN
NL90ABNA0640145590). De reservering vervalt indien de huur niet voordien is
bijgeschreven.
TECHNISCHE KEURING
Vrijdag 9 oktober:
Zaterdag 10 oktober:

19.00 - 21.00 uur
08.30 tot 10.00 uur

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TT CIRCUIT ASSEN De deelnemer en zijn
teamleden worden geacht het Huishoudelijk Reglement van het TT Circuit Assen te
kennen en te respecteren. Een kopie is verkrijgbaar bij Riders Info.
Banden mogen niet achtergelaten worden op het circuit of haar terreinen op straffe
van € 50,00 boete per band. Honden (en andere huisdieren) zijn niet toegestaan op
de paddock en/of het publieksgebied. Het is niet toegestaan buiten de trainingen en
races met motorvoertuigen het circuit te berijden, op straffe van een boete van €
100,00 per overtreding. Deze boetes, worden opgelegd door de organisator.
Eventueel kan de organisator de overtreding van de deelnemer en/of zijn teamleden
voorleggen aan de Jury. De pitstraat is verboden voor onbevoegden en kinderen
(behalve de deelnemers) jonger dan 16 jaar. Helpers dienen via de doorgang naast
de Toren en Parc Fermé, naar de pitstraat te gaan en niet via het Parc Fermé (bij
het Techno Centre).
AANVULLENDE BEPALING WEGRACEREGLEMENT 2015
Alle klassen: Art. 8.3: gedurende de eerste twee ronden van de eerste training
voor elke klasse zal een stil gehouden gele vlag worden getoond op alle
posten. Inhalen is niet toegestaan.
TOEGANG TOT HET CIRCUIT Rijders die een pitbox hebben, mogen (na de
machinekeuring) hun training en de verkenningsronde voorafgaand aan de race
vanuit de pitbox beginnen. De overige rijders dienen de verkenningsronde
voorafgaand aan de race vanuit de vooropstelling zone te beginnen. De
vooropstelling zone bevindt zich op de paddock na pitbox 34. De aanvangstijden
van de trainingen en races kunnen gewijzigd (vervroegd of vertraagd) worden.
Na afloop van de training of wedstrijd moeten alle rijders na de uitloopronde de
baan verlaten via de weg langs het Techno Centre, ook de rijders met een pitbox.
PRIJSUITREIKING/HULDIGING Bekers worden uitgereikt aan de eerste drie
geklasseerde in iedere klasse, direct na afloop van iedere race op het
huldigingspodium.
SLOTBEPALING Dit evenement wordt georganiseerd door TT Circuit Assen
overeenkomstig met de bepalingen in het KNMV Motorsport reglement 2015, het
KNMV Wegrace reglement en technisch reglement 2015. Door inschrijving voor dit
evenement worden de deelnemers geacht de reglementen te kennen.
Dit Aanvullend Reglement is goedgekeurd door de KNMV dd 8 sept 2015:

AANTAL DEELNEMERS
Training
Race
Soloklassen
55
44
Zijspannen
32
28
Deelnemerslijsten zijn zichtbaar via Mijn KNMV op www.knmv.nl.

