
 

 

 
AANVULLEND REGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS 

ONK/NK MOTOCROSS 2017 
 
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. 
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 published on the organisers and KNMV website on time 
  

 
Wedstrijdplaats / Place: Heerde  Datum / Date: 03-09-2017 

 
        1. Klassen / Classes:     ONK/NK 50cc, ONK 65ccKW, ONK 65ccGW, ONK 85ccKW 
        NK Cup MX1, NK Cup MX2  

   
        2. Organisator / Organizer: MSV NOV Heerde 

  Adres/address:Houtweg 15 Postcode-Plaats/Zipp code-Place: 8167 PJ Oene 
  Tel.nr./phone nr.: 0622209773  Fax nr.: 
  E-mail: henkkamphuis@hi.nl    Website: www.msv-nov.nl  
 

 3. Naam van het circuit:  
  Lengte/length:  m.1850   adres/ address: Kamperweg 78 C   
  Min. breedte/width:  m.10   Postcode-Plaats/Zipp code-Place:   

   Tel.nr./phone nr. circuit: 0578692436 
  Een testbaan is aanwezig/Testrack: ja-yes   
  Een plattegrond van het circuit is bijgevoegd / Track drawing: 
 

        4. Routebeschrijving secretariaat / Acces secretary: 
    Snelweg A50 zwolle / Apeldoorn – afslag #29 dan richting Wezep na 200 meter rechtsaf. 

                
  Tel.nr. / phone nr.: 0578692436      

 Fax nr.: 
  Naam wedstrijdsecretaris / Race secretary:  
  Overnachten is toegestaan / Overnight is possible: ja-yes  kosten/costs: € 10,00 
  Indien overnachten niet mogelijk is alternatieve camping / Alternative camping:   
    

      5. Officials 
  Wedstrijdleider/Clerk of the Course:  n.n.b. 
  Hoofd Technische Dienst/Chief Technical Steward: n.n.b. 
  Hoofd Tijdwaarneming/Chief Timekeeping: n.n.b. 
  Wedstrijdarts / Chief Medical officer:  n.n.b. 
  Coördinator Motocross.:    Rene Klein Gunnewiek 
  Vertegenwoordiger club/representative club:  Henk Kamphuis 
    
  Bijeenkomst hoofden van dienst: 30 min. voor aanvang eerste training 
 

        6. Deelnemers & Inschrijfgeld / Participants & Entry fee: 
Deelnemen kunnen KNMV startlicentiehouders voor de betreffende en vooraf ingeschreven buitenlandse 
licentiehouders met een starttoestemming van hun bond, alles volgens de bepalingen in het Motocross 
reglement. Inschrijfgeld Solo’s: € 25,- en Zijspanteams: € 30,-. Er kan maximaal 1 monteursbandje extra 
per rijder worden verkregen bij het wedstrijdsecretariaat (€ 25,=). 
Riders with a KNMV license and pre-entered foreign riders with a valid international licence with a 
Starting Permission of their FMN. Entry fee Solo’s: € 25,- and Sidecar teams: € 30,-. Per rider one extra 
tag (mechanic) can be bought (€ 25,=) at the Welcome Office 

 
 7.  Technische controle en keuring / Technical control: 

  20 minuten voor aanvang van iedere training / 20 minutes before the start of the training. 
 

 8. Trainingen en wedstrijden Training and races: 
   Wedstrijdschema te raadplegen via/according to the timetable through the KNMV website: 

http://www.knmv.nl/motorsport/Sport/Motocross/nieuws/  
 
 

 9.  Prijzenschema / Prices: 



 

 

   De eerste 3 (Nat.) en 5 (Jeugd) in het dagklassement ontvangen een beker  the first 3 (seniors) and 5 
(youth) in the day standings will receive an award. 

  
 10. Huldiging / Pricegiving Ceremony:  

   
 Locatie / location: Op het circuit  
Tijd / Time: Half uur na laatste wedstrijd 
 
 

    
  Plaats / place: Heerde     Goedgekeurd door / approved by KNMV:  
       Datum / Date: 18-07-2017     RBR 19-07 

  Secretaris / Secretary: H. Kamphuis 

     

    

 
    

 
 

            


