AANVULLEND REGLEMENT
OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP ENDURO 2017
Dit door de KNMV goedgekeurde Aanvullend Reglement dient uiterlijk een week voor het evenement
gepubliceerd te worden op de website van de organisator en KNMV

Plaats: ENTER

datum: 14-01-2017
UPDATE 1: 09-01-2017

1. Naam van het evenement
Deelnemers

: KNMV Open Nederlands Kampioenschap Enduro
: * KNMV Enduro startlicentiehouders
* Deelnemers met een Euro- of Internationale licentie van
een bij de FIM Europe of FIM aangesloten bond
* Houders van een KNMV dagstartlicentie (daglicentiehoudersklasse)
Klassen
: Inters, Nationaal, Dagstartlicentie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Organisatie
Naam
: Enterse Motor Club (EMC)
Adres
: Krompatte 4
Postcode/Plaats
: 7468 AS Enter
Tel.nr.
: 0547-382053 (clubhuis)
E-mail
: inforeggerit@entersemotorclub.nl
Website: www.reggerit.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Officials
Juryvoorzitter
: Joop Wuestenenk
Wedstrijdleider
: Pieter Visser
Hoofd Techniek
: Tonnie Klein Nijenhuis
Starter(s)
: Maaike Witzel
Hoofd Tijdwaarneming
: Marthijn Wagenaar
Arts
: Pieter van der Sar
Milieuofficial
: Randy van de Lek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in de KNMV Motorsport-, Enduro-,
Tucht- en Milieu- reglementen en dit aanvullend reglement.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Wedstrijdsecretariaat tijdens het evenement
Adres
: Krompatte 4
Postcode
: 7468 AS
Woonplaats
: Enter
Tel.nr
: 0547-382053 (clubhuis)
Routebeschrijving (evt. als bijlage) : zie www.reggerit.nl
Wedstrijd contactpersoon
: Jan Slagers
GSM telefoonnr. contactpersoon
: 06-14317920
Aanmelding deelnemers van
: vanaf 07.00 uur
De endurostartlicentiehouder die vooraf betaald heeft hoeft zich niet meer te melden bij de inschrijftafel
van de club. Alleen endurostartlicentiehouders die niet vooraf betaald hebben en alle rijders in de
dagstartlicentiehoudersklasse melden zich eerst bij de inschrijftafel in het clubhuis om aan zijn/haar
financiële verplichting te voldoen. Na betaling van het inschrijfgeld en controle van de juiste licentie
krijgt deze dan van de club een kaart (met paraaf of stempel betaald). Dagstartlicentiehouders krijgen
bij de inschrijftafel hun rijnummerstickers. Zie ook artikel 11.2.1 van het Enduroreglement.
Attentie:
Bij niet deelnemen van het evenement is men verplicht om zich tijdig via e-mail af te melden bij
de organisator!

5. Inschrijfgeld daglicentieklasse en KNMV daglicenties
Het inschrijfgeld dient bij aanmelding op de wedstrijddag voldaan te worden. De daglicentie dient
voor aanvang van het evenement bij de KNMV te zijn aangevraagd via www.knmv.nl.
Het inschrijfgeld voor de organisator bedraagt € 37,50 / KNMV dagstartlicentie kost € 27,50.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Technische keuring
Plaats
: Krompatte 4 in Enter
Aanvang keuring om
: 07.00 uur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Wedstrijdgegevens
Totaal te rijden afstand Inters
: 210 km
Totaal te rijden afstand Nationale
: 210 km
Totaal te rijden afstand Daglicentiehouders
: 140 km
Aantal ronden Inters
:3
Aantal ronden Nationale
:3
Aantal ronden Daglicentiehouders
:2
Aantal rijders per minuut INTERS / NATIONAAL : 3 / 4
Starttijd eerste deelnemer
: 08:30 uur.
Volgorde
: E1-E2-E3-EV40-N1-N2-N3-NV40-NV50-DL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Prijzen
De organisator stelt per klasse de navolgende prijzen ter beschikking :
• per klasse 3 bekers (1-2-3)
• 1 x beker voor de club-, merk-, en handelaarteams
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------plaats: Enter

goedgekeurd door de KNMV
04-01-2017 / MPE

datum: 04-01-2017
naam secretaris organisatie:
Jan Slager / digitaal 04-01-2017
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