
               
 

 

AANVULLEND REGLEMENT SUPERBIKES AT SEA 
26 en 27 september 2015 onder regelgeving van de KNMV 
     IMN 191/33 
Organisator:  Ciel Your Event 

Hoofd evenement:   Cécile van Hattem  

Wedstrijdsecretariaat:  Sloetstraat 143, Arnhem   
Telefoon:   06-23110427  
E-mail:    cecile@cielyourevent.nl   
  
BeNeCup/ONK/BK Klassen: Superbikes, Supersport,  
Overige Klassen: Moriwaki 250 Junior Cup, KTM RC Cup,  

Ducati 3D Cup 
 

Inschrijfgeld:  € 375,- rijder per klasse bij dubbele races 
 

Rijders briefing: Verplichte rijdersbriefing op vrijdagavond om 21 
uur in het media center, tweede briefing op 
zaterdagavond om 18.30 uur.  

 

Wedstrijdleider: Martin van de Pavert (KNMV) 
Juryvoorzitter Ap Ruitenbeek (KNMV) 
Hoofd Technische Dienst: Dennis de Geus (KNMV) 
Hoofd Tijdwaarneming Freddy Krieckaart (KNMV) 
Hoofd Baancommissarissen Jan Keur (KNMV) 
Afgevaardigden BMB Willy Hellebaut 
 Patrick Roelfs (techniek) 
 

Circuit:  Circuit Park Zandvoort   
Lengte:  4.320 meter (inclusief Chicane)   
Minimale breedte:  10 meter   
 

Rennerskwartier: Geopend vanaf  18 uur vrijdagavond 25 
september. U bent verplicht op de aangewezen 
plaats te gaan staan op het paddock (ingedeeld 
op klassen). Toegang rennerskwartier via 
Burgemeester van Alphenstraat 108. Voor 
vrachtauto’s hoger dan 3.30 m toegang via 
Parking C 
 

Secretariaat/Welcome center:  Vrijdag 25 september  18.00-22.00 uur 
 Zaterdag 26 september 08.00-19.00 uur 
 Zondag 27 september 08.00-19.00 uur 

LET OP: Paddock is vrijdagavond voor motorvoertuigen tot 23.00 uur open. 
 

Rijders Info / Publicatiebord: In het rennerskwartier bij het wedstrijd-
secretariaat/WC. Geopend vanaf 08:00 uur tot 1 
uur na afloop van de laatste training/race. 
Resultaten tevens op www.raceresults.nl 

 

Aantal deelnemers: Training  Race 
Soloklassen 50    40 
Deelnemerslijsten worden gepubliceerd op de KNMV website  
 

Tijdschema: Het tijdschema wordt bekend gemaakt via de KNMV website. Het 
meest actuele tijdschema ontvangt u bij aankomst. Let op: gedurende het 
evenement kan het schema nog worden aangepast. 
 

Inschrijvingen: Inschrijven via Mijn KNMV en volgorde van acceptatie volgens 
art. 4.1 en art. 4.1.1. van het Wegracereglement 2015. Deelname is alleen 
mogelijk nadat de verklaring betreffende uitsluiting en aansprakelijkheid is 
ondertekend. Belgische deelnemers schrijven zich in bij de FMB-BMB. 
 

Bankgegevens KNMV: Deelnemers ontvangen na inschrijving automatisch een 
factuur met betalingsdetails. Betalingen binnen de betalingstermijn van de KNMV. 
Betaling ter plaatse is mogelijk, er kan zowel contant als per pin betaald worden.  
 

Technische keuring: Parc ferme is achter pitbox 25. De technische keuring vindt 
plaats in pitbox 25 op vrijdag 25 september tussen 19.00 en 21.00 uur en op 
zaterdag 26 september vanaf 08.00 uur 
 
Transponders: Indien u zelf geen transponder heeft, kunt u een transponder 
huren in wedstrijdtoren, eerste verdieping. Inname van de transponders is direct  
 

na afloop van de betreffende race bij de Tijdwaarneming (tot maximaal 30 minuten 
na de wedstrijd ). 
 

Pitboxen: Pitboxen dienen vooraf gereserveerd te worden, middels het versturen 
van een mail naar cecile@cielyourevent.nl De huurprijs bedraagt € 265 voor het 
gehele weekend, het bedrag dient vooraf overgemaakt te worden naar Ciel Your 
Event. Indien niet vooraf betaald, vervalt de reservering. 
 

Startprocedure & Finish: Start van de trainingen, warm up en wedstrijden vanuit 
de vooropstelling, Tarzan Corner, naast Hek Noord. Rijders met een pitbox mogen 
van daaruit de trainingen en race starten. 
 

Aanvullende bepalingen Wegrace Reglement 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. 
 

Aanvullende bepaling Technisch Wegrace reglement:  
Het evenement wordt verreden onder een geluidsnorm op de meetpaal van de 
provincie op het Circuitpark:  
Maximaal 95 dB(A) voor de klasse SBK  
Maximaal 95 dB(A) voor de 3 D-Cup 
Maximaal 94 dB(A) voor de klasse SSP  
Maximaal 90 dB(A) voor de KTM RC Cup 
Maximaal 91 dB(A) voor de Moriwaki 250 Junior Cup 
Let wel, de KTM RC390 en de Moriwaki Cup dienen met de voorgeschreven 
dempers deel te nemen. 
Deze waarden zijn tijdens een geluidsessie in samenwerking met het Circuitpark 
Zandvoort vastgesteld. 
Om dit te bewerkstelligen adviseren wij dat er gereden wordt met een origineel 
uitlaatsysteem of een after-market systeem waarvan de uitlaatdemper verplicht  is 
voorzien van een deugdelijke en juist gemonteerde dB-killer, van minimaal 5 cm 
lengte, ontwikkeld voor het betreffende after-market systeem om deze aan de 
wettelijke Europese regelgeving te laten voldoen. Tevens  is het verplicht om  het 
originele luchtfilterelement  in het luchtfilterhuis te plaatsen. Geadviseerd wordt 
ook de binnenzijde van de stroomlijnkuip te voorzien van foam, dit om 
resonanties die invloed hebben op de geluidspaal te verminderen. 
 

Sancties bij overtreding: Op zaterdag éénmalig een waarschuwing. De 2e 
overtreding op zaterdag of de eerste op zondag zal leiden tot diskwalificatie. 
 

Milieu: Het verzorgen/sleutelen aan de motoren, waaronder inbegrepen het 
gebruik van schadelijke stoffen, mag uitsluitend plaatsvinden in het 
rennerskwartier of in de pitstraat. In het rennerskwartier mag alleen gewerkt 
worden aan een motor met gebruikmaking van een milieumat. Olie die niet meer 
gebruikt wordt mag uitsluitend gedeponeerd worden in de speciaal daarvoor 
geplaatste olie-afvoervaten. Het achterlaten van (gebruikte) banden of anderszins 
is niet toegestaan. In het rennerskwartier vindt door de organisatie een strenge 
controle op naleving van deze regels plaats.  
 

Huldiging/Prijsuitreiking: Er zijn bekers voor de eerste drie in iedere klasse, uit 

te reiken op het podium direct na afloop van elke race.  
 

Overig: Huisdieren en minibikes en minimotoren zijn niet toegestaan in het 
rennerskwartier. Er mogen geen personen beneden de 16 jaar (behoudens 
deelnemers) in de pitstraat komen tijdens de trainingen en wedstrijden. Tussen 
22:00 en 07:00 uur mag er geen lawaai gemaakt worden op het rennerskwartier. 
Voor verdere informatie zie ook het Paddock Reglement van Circuit Park 
Zandvoort in bijlage. 
 

Aansprakelijkheid: De KNMV en Ciel Your Event aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade aan motoren, toebehoren en onderdelen, 
letselschade, zaakschade en gevolgschade, voortkomend uit een ongeluk, brand 
of anderszins van een deelneem(st)er en/of bijbehorende personen tijdens 
training/race of op paddock. 
 

Slotbepaling: Deze wegraces worden georganiseerd door Ciel Your Event 
overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motorsport Reglement 2015, het 
KNMV Wegrace Reglement 2015, het KNMV Wegrace Technisch Reglement 2015 
en dit aanvullend reglement. Door inschrijving voor dit evenement worden 
deelnemers geacht de reglementen te kennen.  
 

Dit aanvullend reglement is opgesteld door de KNMV dd 31 aug 2015 
 


