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AANVULLEND REGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS 

DUTCH MASTERS OF MOTOCROSS 2017 
 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motorsportreglement, het 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.  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 door de organisator 

verstuurd te worden aan de deelnemers en de dienstdoende officials. 

 

This meeting will be held under the general competition rules of the KNMV, the Motocross rules of the KNMV and these Supplementary Regulations which have been duly 

examined and approved by the KNMV. The interpretation of these regulations rests entirely with the Jury.  In case of dispute, regarding interpretation or if there is 

any difference between the texts, the Dutch text will prevail. These regulations have to be sent to the participants, not later than one week before the date of the 

event. 

 

Plaats: Emmen     Datum: 14-05-2017 

  Place of the event:     Date 

   

 1. Klassen:      MX1 / MX2 / 125cc / 85cc (Internationaal) 

  Classes:      MX1/  MX2 / 125cc / 85 cc (International) 

  Bijklassen:      ONK 50cc / NK 50cc KTM Jr. SX Challenge       

     

Int. wedstrijdnummer:     

Int. Meeting Number:    For IMN and EMN number see FIM and FIM Europe website 

Landelijke bond:     KONINKLIJKE NEDERLANDSE 

FMN      MOTORRIJDERS VERENIGING 

 

2. Naam organisator / Organizer: MSV Motodrome Emmen 

Name organiser :  MSV Motodrôme Emmen  

Adres  :  P/a St. Gerardusstraat 195  Postcode/plaats: 7876CE Emmen  

Address      Postal code/place  

E-mail  : motodromeemmen@gmail.comWebsite : www.resaxel.nl  

e-mail        Website  www.motodromeemmen.nl   

 

 3. Naam van het circuit / name of the circuit:   

Lengte / length  : 1600 mtr     Adres / address  : Veenakkers 35   

Min. Breedte / wide :  600 m   Postcode / postal code : 7881 XA 

      Woonplaats / place : Emmer-Compascuum   

 

Een testbaan is aanwezig : ja-yes   Een plattegrond is bijgevoegd: zie website          

www.motodromeemmen.nl 
A test track will be provide   A drawing of the circuit is attached to these regulations 

 

Overnachting mogelijk, kosten per voertuig: € 15,- / Camping is possible, costs per vehicle: € 15,- 

 

 4. Routebeschrijving naar het circuit / wedstrijdsecretariaat / Acces:  

 

   

Aanmelden op het wedstrijdsecretariaat: Zaterdag/saturday van 8.00 uur tot 22.00 uur 

   Zondag/ sunday  van 7.00 uur tot 8.00 uur  

   (deelnemers  / riders) 

       Tel.nr.: +31-6 51271863  Fax: +31-591-628045     

Naam wedstrijdsecretaris / secretary of the event  : Gerard Cramer 

 

 5. Officials 

Juryvoorzitter / Jury President    : Rene Klein Gunnewiek    

Wedstrijdleider / Clerk of the Course   : Martijn de Man    

Hoofd Technische Dienst / Chief Technical Steward : Jan Klein Brinke  

Hoofd Tijdwaarneming / Chief Timekeeping  : Stefanie van de Meeberg 

Wedstrijdarts / Chief Medical Officer   : Gineke Jeuring 

Milieu official / Environmental steward   : Henk Zuiderveld 

Vertegenwoordiger organisator / Representative club : Gerard Cramer   
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Bijeenkomst hoofden van dienst, organisator en wedstrijdarts: 07.30 uur - 17.30 uur. 

Briefing with the responsible officials, organizer and doctor: 07.30 - 17.30 hrs. 

 

6.  Deelnemers & Inschrijfgeld / Participants & Entry fee 

Deelnemers MX1, MX2, 125cc, 85 cc en ONK/NK50cc  

Overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motocross Reglement  

Inschrijfgeld: € 25,=. Per rijder worden er twee bandjes verstrekt (1 rijder en 1 monteur). Er kan maximaal 1 

monteursbandje extra per rijder worden verkregen bij het wedstrijdsecretariaat (€ 25,=). 

 

Participants MX1, MX2, 125cc, 85 cc and ONK50cc:  

According to the KNMV Motocross Regulations.  

Entry fee: € 25,= (all classes). Each rider gets two bracelets (tags): one for the rider and one for the 

mechanic. Per rider one extra tag (mechanic) can be bought (€ 25,=) at the Welcome Office. 

  

Per rijder mogen er twee voertuigen op het rennerskwartier. Wanneer men met meer voertuigen 

wil komen, moet men VOORAF contact met de organisator opnemen!  

Per rider two vehicles can be parked on the riders paddock. If you wish to park more vehicles on the riders 

paddock, you must sent a request to the organizer (at least one week before the event will take place)! 

   

De deelnemers dienen per service voertuig een goedgekeurde en geschikte brandblusser (type ABC) van 

minimaal 6 kg. op een duidelijk zichtbare en bereikbare plaats ter beschikking te hebben.  

Each service vehicle of the participants must have a certified fire-extinguisher (type ABC) with a minimum 

capacity of 6 kg. to be placed on a reachable place in sight. 

 

Entry foreign riders: 

Entries, approved by the FMN of the participants, must be sent to the:  

KNMV, 

 P.O. Box 650, 

NL - 6800 AR  ARNHEM 

(fax +31 26 352 85 22 / e-mail: sport@knmv.nl) 

 

7. Technische controle en keuring / Technical control and verification 

Vanaf 20 minuten voor aanvang van iedere training. From 20 minutes before the start of every practice. 

 

 Tijdschema / Timeschedule 

 Zie / See: www.knmv.nl / www.dutchmastersofmotocross.nl  

   

 

8. Transponders 

Indien om een dringende reden een Nederlandse licentiehouder een transponder moet huren, dan bedraagt de 

huurprijs € 25,= per dag. Als borg voor een huurtransponder wordt € 150,= gevraagd. 

Indien een transponder niet binnen een half uur na de laatste wedstrijd van de dag is ingeleverd, dan verloopt de 

inname en borgrestitutie via het bondsbureau. Hiervoor worden € 50,= administratiekosten in rekening gebracht. 

 

 Foreign riders can rent a transponder at the event. The rent will be € 25,= and the deposit fee will be € 150,=. 

If a transponder has not been returned 30 minutes after the last race, the KNMV Office will be in charge to get 

back the transponder. Therefore the rider has to pay an extra amount of € 50,=. 

 

9.  Prijzenschema's / Price giving schedule 

Zie / See: 

https://www.knmv.nl/Documents/PDF/2017/Sportdocumenten/Motocross/DMX/Prijzengeldschema%20DMoMX%20

2017.pdf  

 

10.  Huldiging en persconferentie / Prize-giving ceremony and press meeting 

Direct na afloop van de laatste wedstrijd worden de eerste drie rijders uit het dagklassement in iedere klasse 

gehuldigd. De betreffende deelnemers zijn verplicht hieraan deel te nemen. Rijders die uitgenodigd worden 

voor een persconferentie na afloop van de wedstrijd, dienen daarbij aanwezig te zijn. 

The first three drivers from the final standings must take part in the prize-giving ceremony which will take 

place immediately after the last race. Drivers invited at the discretion of the organizers, must attend the 

press meeting after the races. 
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Uitbetaling start/prijzengelden / Payment of prizes 

 

Plaats / location: Kantine   Aanvang / time: 30 minuten na afloop  

          
Plaats:  Valthermond       Goedgekeurd door / approved by KNMV 

Datum: 05-04-2017      RBR 06-04-2017 

              

 

Naam/handtekening  

     secretaris organisatie:            

     Carja Koning ( per mail)  

 
 

        

 
 
 
              


