
 

 

AANVULLEND REGLEMENT 

NK MOTOCROSS 2016 
 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motorsportreglement, Tuchtreglement, Motocross Reglement en dit Aanvullend 

Reglement, dat goedgekeurd is door de KNMV. De interpretatie van dit Aanvullend Reglement behoort tot de bevoegdheid van de Jury. Dit reglement dient uiterlijk 

één week voor het evenement door de organisator verstuurd te worden aan de dienstdoende officials.  De deelnemers dienen uiterlijk 's-morgens voorafgaand aan de 

wedstrijd bij aanmelding voorzien te worden van, of inzage te kunnen verkrijgen in het Aanvullend Reglement. 

  
 

Wedstrijdplaats:  Halle (gem. Bronckhorst) Datum: zondag, 29 mei 2016 

 

        1. Klassen:       NK MX2 - NK MX1 - Cup MX2 – Cup MX1 - 

   

        2. Naam organisator: mac HALMAC 

  Adres : Postbus 3    Postcode/Plaats: 7025 ZG  HALLE 

  Tel.nr. : 06 - 47848189    Fax nr.  : n.v.t. 

  E-mail : info@halmac.nl    Website  : www.halmac.nl  

 

 3. Naam van het circuit: de Kappenbulten 

  Lengte  : 1.875 m.  adres   : Wolfersveenweg 29    

  Min. breedte : 8 m.   postcode en woonplaats : 7021 HS  ZELHEM 

       telefoonnummer circuit : 0314 -631119 

  Een testbaan is aanwezig: neen.  

  Een plattegrond van het circuit is bijgevoegd:  ja 

 

        4. Routebeschrijving naar het circuit/wedstrijdsecretariaat:  

         Komende vanuit noord, west of zuid Nederland :  

       Vanaf Arnhem de A 12 (E 36) richting Oberhausen. Bij knooppunt "Oud Dijk" de A-18 richting  

       Doetinchem/Enschede. De A-18 volgen tot Varsseveld. Bij Varsseveld gaat de A-18 over in de  

       N-18. De N-18 volgen richting Lichtenvoorde / Enschede. Bij de verkeerlichten nabij Varsseveld  

       linksaf richting Halle (N330). De plaats Halle doorrijden en tussen Halle en Zelhem rechtsaf afslag  

       Priesterinkdijk. Eerste weg linksaf (Aaltenseweg), daarna eerste weg rechtsaf Bielemansdijk.  

       Na ca. 850 m. komt u bij de kruising met de Wolfersveenweg. Sla hier rechtsaf.  

       Het wedstrijdsecretariaat is gevestigd bij de ingang van het rennerskwartier  

 

       Komende vanuit oost Nederland :  

       Vanaf Enschede/Hengelo de A-1 richting Deventer. Bij afslag Holten/Lochem de A-1 verlaten en  

       richting Lochem rijden. Van Lochem via de N312 naar Barchem en daarna naar Ruurlo. Van Ruurlo  

       (via N315) richting Zelhem. Bij afslag Wolfersveenweg linksaf. Na ca.2,5 km komt u bij de  

       Bielemansdijk. Het wedstrijdsecretariaat is gevestigd bij de ingang van het rennerskwartier 

 

  Aanmelden op het wedstrijdsecretariaat op:  

       Zaterdag 28 mei 2016 van 18.00 tot 21.00 uur en 

       Zondag 29 mei 2016 van 07.30 tot  09.00 uur. 

 

       In verband met een wedstrijd op zaterdag 28 mei 2016 is het om organisatorische redenen 

       niet mogelijk om op zaterdag 28 mei 2016 eerder dan 18.00 uur op het rennerskwartier toegelaten  

      te worden. 

  

  Tel.nr.: 06 - 47848189      Fax nr.:n.v.t. 

  Naam wedstrijdsecretaris: Gert Kappelle 

  Overnachten is toegestaan: ja     evt. kosten: € 10,-- per voertuig 

    

      5. Officials 

  Wedstrijdleider   : Martin Flierman 

  Hoofd Technische Dienst  : Jan Klein Brinke 

  Hoofd Tijdwaarneming  : Wilma Rigters 

  Wedstrijdarts   : David Landsheer 

  Coördinator MX Jeugd  & Nat. : Rene Klein Gunnewiek 

  Vertegenwoordiger van de club : Freddy Wesselink (voorz.) 

    

  Bijeenkomst hoofden van dienst: 30 min. voor aanvang eerste training 



 

 

 

        6. Deelnemers 

Deelnemen kunnen KNMV startlicentiehouders voor de betreffende klassen eventueel aangevuld met door 

de organisator aangevraagde Wildcard deelnemers, alles volgens de bepalingen in het Motocross reglement. 

 

 7.  Technische controle en keuring 

  20 minuten voor aanvang van iedere training. 

 

 8. Trainingen en wedstrijden 

   Wedstrijdschema te raadplegen via http://www.knmv.nl/motorsport/Sport/Motocross/nieuws/  

 

 9.  Prijzenschema 

   De eerste 3 (Nat.) en 5 (Jeugd) in het dagklassement ontvangen een beker.  

 

 10. Huldiging:  

   

 Plaats/locatie: op startveld, nabij de omroeptoren   

Aanvang: 30 min. na het einde van de laatste wedstrijd 

 

 

    

   Plaats: Halle      Goedgekeurd door de KNMV: 28-04-2016 

              Datum: 28 april 2016  

   Naam  secretaris v/d organisatie : 
   Gert Kappelle  
    
 

    

 
 
             


